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Specificaties Nova-screen

• Rechte of ronde cassette

• Koppelbaar met doorlopende kap

• Standaard geleverd met Somfy LT-17 motor

• Doek type Serge uit standaardcollectie

• Standaardkleuren: Technisch Zilver, RAL9001, RAL9016

NOVA Screen
Zonwering voor terrasoverkappingen

Screen type Nova 83 Nova 103 Nova 123

Breedte in mm (min/max) 1000 / 3200 1000 / 4800 1600 / 6000

Hoogte in mm (min/max) 1000 / 2000 1000 / 3000 1000 / 4000

Afmetingen

De naam van het type duidt de maat van de kast aan (in millimeters).

TZ

Extra opties

• Kast in RAL7016, RAL9010 of DB-703 structuurlak

• Somfy Sunilis io of Meastria io

• Doek met raamvlakken in 5 verschillende opties

• Iedere gewenste RAL-kleur naar keuze voor kast en 

geleiders

• Zip-uitvoering (doek en geleiders met ritssysteem)

De Nova screens zijn qua systeem en materiaal gelijk aan het Classic screen. Het verschil zit in 

de afmetingen. Door de grotere breedte-maten en de mogelijkheid om meerdere screens te 

koppelen, is het Nova screen uitermate geschikt voor toepassing op veranda’s en terras-

overkappingen.



Vraag een offerte aan via www.portenda.nl of maak een afspraak met onze adviseur

Kast en geleiders

Er zijn 2 modellen cassette voor het Nova-screen: rond of recht. Naast

de standaard geleider en de koppel-geleider kunt u ook kiezen voor de 

zip-geleider, waarbij het doek is voorzien van een rits die in de geleider 

loopt. Dit zip-systeem zorgt voor een uitermate windbestendige, 

stabiele uitvoering. 

Somfy smarthome

Maak het leven aangenaam: kies voor elektrische 

bediening van Somfy en maak uw screens ‘smart’.

Met de Somfy Connexoon io bedient u uw rolluiken 

en screens met uw smartphone, waar u ook bent. 

Programmeer scenario’s en simuleer uw 

aanwezigheid met de timerfunctie, zodat u uw huis 

met een gerust hart kunt verlaten. Controleer de 

stand van uw rolluiken, screens en andere 

toepassingen op afstand en pas ze aan van waar 

ook ter wereld. Nog meer gemak creëert u met een 

zonsensor. Deze meet de lichthoeveelheid en geeft 

bij (te) veel zon een signaal aan de Connexoon io, 

waarna de screens automatisch omlaag gaan. Als 

de zon weg is, gaan de screens weer automatisch 

omhoog.
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