
LockScreens houden zonlicht en warmte tegen. In gesloten positie

weren ze ook insecten wat optimale ventilatie mogelijk maakt. 

Bovendien zijn de screens in alle posities windvast. 

Dankzij de ingenieuze en unieke ritsgeleiding kan de LockScreen ook 

dienen als windscherm, bijvoorbeeld onder een terrasoverkapping, 

een balkon of bij een tuinhuis. Daarnaast maakt de rits de LockScreen 

uitermate geschikt voor grote ramen.

LockScreens zijn in vele kleuren en dessins verkrijgbaar.

Afhankelijk van het soort doek kunt u naar buiten blijven kijken.

Omdat er geen opening is tussen de geleider en het doek, is de 

LockScreen – in combinatie met verduisteringsdoek - heel geschikt 

als verduisteringsscreen.

LockScreens
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Aanzicht

Aansluiting doek en 
onderlat met zijgeleider 

LockScreen als 
windscherm

Doorsnede kast
(afgerond en recht) 

 

Doorsnede kast (schuin) 
en maatvoering 

(x = 85, 95, 
105 mm)

Doek
(Soltis en glasvezel)

Constructie

De LockScreens zijn gemaakt van aluminium. Alle schroeven, 
moeren en assen zijn van roestvast staal. De screens hebben 
een stabiele, geruisarme, verzwaarde onderlat en een strak doek. 
De LockScreen is door toonaangevende test- en keuringsorga-
nisaties getest op wind- en drukbelasting. Het scherm uit de 
test van 2 x 2 meter was bestand tegen windsnelheden van 
meer dan 145 km per uur.

Ritsgeleiding
LockScreens hebben ritsgeleiding: een ingenieus systeem 
waarbij het doek en de geleiders een gesloten geheel vormen.  

De modellen
Er zijn drie modellen waarbij de vorm van de kast en de 
kastmaat verschilt:
- Schuin: LockScreen 85, 95, 105 mm
- Recht: LockScreen 85 en 95 mm
- Afgerond: LockScreen 105 en 120 mm
Het type screen (85, 95, 105 en 120 mm) is afgeleid van de 
kastmaat (doorsnede). De grootte van de screen bepaalt de te 
kiezen kastmaat.

De maximale afmetingen zijn:
- 5 mtr breed x 3 mtr hoog (= 15 m2)
- 3 mtr breed x 5 mtr hoog (= 15 m2)

Bediening
Standaard worden de LockScreens uitgevoerd met elektrische 
bediening. De motor is geïntegreerd in de doekrol, waardoor de 
bediening onzichtbaar is en de screen mooier oogt.

Vormgeving

De screen is stijlvol vormgegeven, perfect afgewerkt en eenvou-
dig te bedienen. Dankzij de keuze uit verschillende modellen 
(schuin, recht en afgerond) vormt de LockScreen een harmonieus 
geheel met de gevel.

Kleuren
Afhankelijk van het model is de aluminium behuizing leverbaar 
in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001), grijs (RAL 7035), antraciet 
(RAL 7016) en antraciet structuurlak (RAL 7016). Andere RAL-
kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren. 
Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen. 

Doek

U kunt kiezen uit drie soorten screendoek: Soltis, glasvezeldoek 
en verduisteringsdoek. Afhankelijk van de gekozen doeksoort 
verschilt de mate van lichtdoorlatendheid en warmtewering.
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