
Uw zonweringspecialist

Micro 100 en 300
Uitvalschermen met een moderne uitstraling

Micro 100 en 300

Techniek Micro 100

Breedte

• maximaal 5,0 meter met 2 armen

• maximaal 7,0 meter met 3 armen

Uitval 

 75/100/125/150/175 cm

Speciale uitval op aanvraag 

Bediening 

Oogwindwerk of elektrisch

Frame-kleuren 

•  Zilver geanodiseerd, 

details in RAL 9006

• Zilver RAL 9006

• Wit RAL 9016 

• Creme-wit RAL 9001

•  Tegen meerprijs iedere 

RAL kleur naar keuze

Techniek Micro 300

Breedte

• maximaal 3,5 meter

  

Uitval

Standaard 72,5 cm

Hoogte

• maximaal 2,5 meter

Bediening

Oogwindwerk of elektrisch

Frame-kleuren

•  Zilver geanodiseerd, 

details in RAL 9006

• Zilver RAL 9006

• Wit RAL 9016

• Creme-wit RAL 9001

•  Tegen meerprijs iedere 

RAL kleur naar keuze

Micro 100 en 300   



Micro 300  De markisolette met unieke valarmenMicro 100  Het uitvalscherm voor raam en balkon
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 Micro 100
Het Micro 100 uitvalscherm is een uitermate praktisch en decoratieve 

zonwering. De Micro 100 heeft een uitvalarm met een sierlijke korte 

achterslag. De uitvalarm heeft een uitvalshoek tot maar liefst 135º  

voor een optimale filtering van het zonlicht.

De cassette
Het speelse design en de compacte 

afmetingen van de cassette geven 

dit valarmscherm een trendy 

uitstaling.

Micro 300
Het Micro 300 valarmscherm heeft een fraai gevormde cassette voor een 

optimale bescherming van het zonweringsdoek. De lichtinval of schaduw 

kan geregeld worden door het meer of minder uitdraaien van het doek. 

De Micro 300 kan worden bediend met een oogwindwerk of elektromotor. 

Unieke perfect afgewerkte valarmen geven dit scherm een imponerende 

verschijning aan de gevel. 

 De uitvalarmen 
Hoogwaardige gasdrukveren 

geven het doek iedere positie de 

juiste spanning. Gecombineerd 

met het eigentijds design is de 

Micro 300 de finishing touch voor 

iedere gevel.
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De cassette
Het opgerolde doek wordt in de 

cassette van Micro 100 optimaal 

beschermd tegen weer en wind. 

Het afgeronde design is een sie-

raad aan uw gevel.
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 De uitvalarmen 
Door de toepassing van hoog-

waardige gasdrukveren is er in 

iedere doekpositie een perfecte 

doekspanning. Daardoor is de 

Micro 100 ook optisch van grote 

klasse en een verfraaiing voor 

iedere gevel.
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‘de finishing touch voor

                            iedere gevel




