Relatief eenvoudig,
maar zeer effectief
zonlicht weren uit uw
huis of bedrijfspand?
Dankzij de variabele
uitvalshoek schermt
een uitvalscherm ramen
volledig af voor felle
zon. De warmte blijft
buiten, binnen is het
aangenaam.

Uitvalscherm
Cursa 50/65 | Caph 95/110 | Chara/Suncool

Uitvalschermen zijn geschikt voor ramen waarbij een vrije
doorloop niet nodig is. Denk aan keuken- of woonkamerramen
aan de voortuinkant, vanaf de eerste etage of bij balkons.
De schermen kenmerken zich door een kleine uitval
(± halve raamhoogte), waardoor u uitzicht naar buiten
blijft houden.
Met wind- of stormvaste armen is een uitvalscherm ook
een prima zonwering voor kustgebieden of voor grotere
hoogtes zoals bij kantoren, ziekenhuizen en hotels.
Uitvalschermen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel als
het kozijn - eenvoudig te monteren.
Er zijn meerdere types: van eenvoudig tot luxe. De gesloten
cassette (Caph/Chara/Suncool) beschermt het opgerolde doek
en zorgt voor een exclusieve uitstraling.

Constructie
Uitvalschermen hebben een solide constructie. De kap
en de armen zijn gemaakt van (gepoedercoat) hoogwaardig aluminium. Alle bouten, moeren en assen zijn van
roestvast staal.
Uitvalschermen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel
als het kozijn - eenvoudig te monteren. De uitvalshoek is
variabel zodat het scherm af te stemmen is op de stand
van de zon.

Cursa 50/65
De Cursa 50/65 is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ranke voorlijst biedt het scherm
vertrouwde degelijkheid. Het scherm heeft een
beschermende kap.Er zijn twee types: 50 en 65.
Voor- en zijaanzicht
Open kap
De Cursa 50/65 heeft een openkapconstructie. Dit betekent
dat het opgerolde doek met een aluminium kap tegen weersinvloeden wordt beschermd. De voorzijde is voorzien van
een praktische rand voor de afvoer van regenwater.
Afmetingen
• Cursa 50: maximaal 400 cm breed bij een uitval van 140 cm.
• Cursa 65: maximaal 550 cm bij een uitval van 140 cm.
Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).

Doorsnede en
maatvoering
om een hoek

Kleuren
De aluminium behuizing is verkrijgbaar in crème (RAL 9001)
en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op
aanvraag leverbaar.

Caph 95/110
De Caph heeft een vierkante vormgeving met een
rechte of afgeschuinde voorlijst. De robuuste vorm
geeft een gebouw een strakke, moderne uitstraling.
Dat maakt dit scherm ideaal voor projecten. Er zijn
twee types: 95 en 110.
Gesloten cassette
Bij de Caph 95/110 wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt
de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

Armen
Het scherm is uit te voeren met verschillende soorten
uitvalarmen. Variërend van vaste armen tot armen met
hoogwaardige veersystemen, al dan niet wind- en stormvast
(voor hoogtes of aan de kust). Vraag uw SunJoy-specialist
welk type arm het beste past bij uw situatie.
Bediening
Uitvalschermen kunnen - zowel binnen als buiten - worden
uitgevoerd met bandbediening, koordbediening of een windwerk met slingerstang. Ook elektrische bediening - eventueel
met afstandsbediening - is mogelijk.

Volant
De Caph 95/110 is te voorzien van een volant wat het scherm
extra accentueert.
Afmetingen
• Caph 95: maximaal 400 cm breed bij een uitval van 125 cm.
Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).
• Caph 110: maximaal 600 cm bij een uitval van 150 cm.
Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).
Kleuren
De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit (RAL 9010),
crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RALkleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Zon-/windmeter
Het plaatsen van en zon-/windmeter maakt het scherm
comfortabel in gebruik. Bij verschillende weersomstandigheden
zorgt de meter ervoor dat het scherm automatisch uitgaat of
wordt ingetrokken.

Vormgeving
Uitvalschermen zijn stijlvol vormgegeven, perfect
afgewerkt en eenvoudig te bedienen.
De aluminium (gepoedercoate) behuizing is verkrijgbaar in
verschillende RAL-kleuren. Ook het doek is verkrijgbaar in
de meest uiteenlopende kleuren en dessins. Daarmee is de
zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.
Voor- en zijaanzicht

Doek
Voor wat betreft het doek zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder doek uit de TIbelly Collectie.
De Tibelly Collectie bestaat uit kwaliteitsdoek met een lange
levensduur. Zo wordt het Tibelly-doek geweven uit door en
door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garandeert.
Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor het optimaal water- en vuilafstotend is. Ook andere soorten doek
kunnen worden toegepast.
Doorsnede en
maatvoering

Chara en Suncool
De Chara en de Suncool heeft een luxe
uitstraling dankzij de ronde vormgeving,
de gesloten cassette en - bij de Chara - de
extra afdekkappen. Een echte aanwinst
voor woningen en bedrijfspanden met een
moderne architectuur.
Gesloten cassette
Bij de Chara en de Suncool wordt het doek dankzij
een gesloten cassette volledig tegen weer en wind
beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette
voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het
scherm fungeert als afsluiting van de cassette.
Met afdekkappen
Voor een perfecte afwerking is de Chara aan de
zijkanten voorzien van afdekkappen.
Volant
De Caph 95/110 is te voorzien van een volant
wat het scherm extra accentueert.
Afmetingen
• Chara: maximaal 400 cm breed bij een uitval
van 150 cm. Dit scherm is te koppelen (bij
grotere breedtes).
• Suncool: maximaal 500 cm bij een uitval van
125 cm. Dit scherm is te koppelen (bij grotere
breedtes).
Kleuren
De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit
(RAL 9010), crème (RAL 9001) en geanodiseerd
aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag
leverbaar.

Uitvalschermen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Optimaal zonwerend: elk raam is af te schermen zonder het uitzicht naar buiten volledig te ontnemen.
Breed toepasbaar: dankzij verschillende soorten armen en een variabele uitvalshoek.
Gebruiksvriendelijk: de bediening is eenvoudig.
Stijlvol: dankzij de perfecte afwerking.
Persoonlijk: door keuzes in types, afmeting (ook koppelbaar), kleuren, dessins en bediening.
Onderhoudsarm: de behuizing is gemaakt van aluminium.
Vuil- en waterafstotend: houdt geen vuil vast door het oprollende en geïmpregneerde doek.
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