CASSETTESCHERM art_01 en art_02 I Innovatief productdesign voor terras en balkon

UNIEKE STUKKEN QUA TECHNIEK EN KLEUR
Individuele zonwering - voor u op maat gemaakt

Geniet van betrouwbare zonwering op uw balkon of

Ons doel is uw zonneluifel tijdloos mooi en tech-

op uw terras. Uw zonneluifel maken we precies op

nisch hoogstaand te confectioneren - innovatief,

maat volgens uw wensen: u ontvangt een uniek stuk

duurzaam en met lange levensduur. Daarvoor ont-

qua stof, grootte en techniek dat functioneel en es-

wikkelen onze ingenieurs en ontwerpers de zonne-

thetisch weet te overtuigen. Daarvoor combineren

luifeltechniek continu verder. Sinds 1930 staat de

we moderne technologie met onze ambachtelijke

naam MHZ daarom voor zonweringssystemen die

knowhow. We gebruiken hoogwaardige materialen

aan de hoogste eisen voldoen.

die we perfect verwerken.

De bijzondere kwaliteiten en eigenschappen van onze producten doorstaan alle
dagelijkse tests.

3

Hoogstaande producten innovatief geproduceerd

Beproefde las-lijmtechniek: techniek en ambacht vinden elkaar

MHZ DESIGN-HIGHLIGHTS art_01 en art_02
Functioneel en esthetisch

De twee cassetteschermen art_01 en art_02 van

de gesloten constructie en moderne designtaal.

MHZ zijn optisch duidelijke verwant. Beide modellen

Functionele design-highlights – voor uw moderne

worden gekenmerkt door het moderne, kubistische

zonwering. Kwaliteit made in Germany.

design alsook de harmonieuze overgangen. Ze
passen onopvallend in het exterieurontwerp door
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Model 48-1160
Naam Cassettescherm art_02
Techniek antraciet, DB 703
Stof acryl, 1-8046

ZONWERING IN
GROOT FORMAAT
Zodat uw buitenleven iets groots wordt

Het duidelijkste verschil tussen beide cassetteschermen art_01 en art_02 is de maximale afmetingen van
de systemen.
De art_01 zorgt met zijn maximale afmetingen van
vijf meter breedte en drieënhalf meter uitval al voor
schaduw op grote oppervlakken.
De art_02 gaat nog een stap verder: met zeven meter breedte en vier meter uitval zorgt hij voor nog
grotere schaduwvlakken. Als gekoppeld systeem zijn
zelfs maximale afmetingen van veertien op vier meter
mogelijk. Daarbij heeft het grotere cassettescherm
art_02 tot 7 meter breedte net zoals art_01 slechts
twee knikarmen.
art_01 en art_02 zijn beschikbaar met zwengelbediening, en voor meer comfort kunnen beide
cassetteschermen heel eenvoudig via schakelaar of
RTS-motor in de gewenste positie worden gebracht.

Uw productvoordelen in een oogopslag
art_01:
•
•
•
•
•
•

filigraan en puristisch design
Kleine bouwhoogte van 13 cm
compacte cassetteafmetingen van 24 x 13 cm
onzichtbare bevestigingspunten
kleine wand- en plafondafstand van 1 cm
hellingshoek traploos instelbaar van 5°- 45°

art_02:
Model 48-1160
Naam Cassettescherm art_02
Techniek zilver, RAL 9006
Stof acryl, 1-8022

•
•
•
•
•
•
•

elegant en puristisch design
Kleine bouwhoogte van 17,5 cm
compacte cassetteafmetingen van 26,5 x 17,5 cm
onzichtbare bevestigingspunten
kleine wandafstand van 1,5 cm
hellingshoek traploos instelbaar van 5°- 35°
optioneel: led-lichtband met in de cassette geïntegreerde transfo- en RTS-ontvanger
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COLLECTIE
Volgens uw wensen ontworpen

Bĳ de keuze van een zonneluifel speelt het zonne-

Als functioneel element of als inrichtingselement:

schermdoek een even belangrĳke rol als de ver-

in combinatie met een zonneschermdoek uit onze

werkte techniek. Zo richt u uw buitenruimte het

collectie is uw cassettescherm art_01 of art_02 zo-

best volgens uw wensen in: Kies tussen bescheiden

wel een individuele als een esthetische blikvanger.

of krachtige kleuren, smalle of brede strepen en
fascinerende effecten - éénkleurig of contrastvol.
Alle stoffen zĳn lichtecht en kleurbestendig alsook

Voor u en het milieu: het door ons gebruikte textiel

vuil- en waterafstotend. Naden in het doek verze-

komt uit Europa en is voorzien van de Oeko-Tex®-

gelen we duurzaam met de beproefde las-lĳmtech-

norm 100 voor gezondheidsveiligheid.

niek. Dat maakt uw zonneluifel bĳzonder duurzaam:
voor langdurig plezier en optimale uv-bescherming.
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Het voor u passende zonneschermdoek vindt u in onze actuele
MHZ-markiezencollectie.

Model 08-2913
Naam Cassettescherm art_01
Techniek antraciet, DB 703
Stof acryl, 1-8021

Techniekkleuren voor art_01 en art_02
• wit (RAL 9016), antraciet (DB 703), zilver (RAL 9006)
• speciale kleuren volgens Classic-RAL-kaart, op aanvraag

BEVESTIGING
Nagenoeg zwevend aan wand en plafond
met kleine montagevlak

Zowel het cassettescherm art_01 als art_02 zijn ideaal voor montage aan wand en plafond. Daarbij
blijven de montagemiddelen bij bevestiging direct
op beton achter de gemonteerde cassettes verborgen. Beide zonneluifels zweven schijnbaar in hun
montagepositie en integreren daardoor ideaal in
het totaalbeeld van uw buitenomgeving. art_01 is
ook geschikt voor nismontage.
De cassetteschermen art_01 en art_02 kunnen via
slechts twee steunpunten bevestigd worden. Bij
art_01 nemen de beide afdekkappen de functie
van de montageconsoles over. Zo volstaat het om
de cassette enkel aan de beide buitenste punten te
ﬁxeren.
Om art_02 ook met maximale afmetingen veilig te
bevestigen volstaan twee montageconsoles voor
de zonneluifel die afhankelijk van de systeemgrootte van 21 tot 80 cm van buiten ingesprongen gepositioneerd worden.

art_01:
Cassetteafmeting:
240 x 130 mm

Model 48-1160
Naam Cassettescherm art_02
Techniek antraciet, DB 703
Stof acryl, 1-8246

art_02:
Cassetteafmeting:
265 x 175 mm

11

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · www.mhz.lu
Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et des coloris. 07-8149-905 / 07.2019

