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Voordelen van screens

• Zonwering zonder verduistering

• Leverbaar in vele kleuren en dessins

• Overdag geen inkijk 

• Zeer compact systeem

• Geven een moderne uitstraling aan woning of bedrijf

• Ook erg geschikt voor terrasoverkappingen

Screens
De moderne benadering van zonwering
Screens kunt u zien als zonneschermen die strak voor het raam zitten. Met een 

montagesysteem van geleiders waarin het screen naar boven en beneden beweegt kunt u ze 

vergelijken met rolluiken. Het grote verschil zit in het materiaal: screens worden vervaardigd uit 

zonweringdoek in plaats van aluminium panelen. Daarmee zorgen ze op stijlvolle manier voor 

privacy, verkoeling in de zomer en behoud van warmte in de winter.

Screen type Screen 75 Screen 85 Screen 95

Breedte in mm (min/max) 1000 / 2800 1000 / 3200 1000 / 3200

Hoogte in mm (min/max) 1000 / 2300 1000 / 2800 1000 / 2800

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

TZ

Standaard 
kleuren kast 
en geleiders

Specificaties

• Standaard uitgevoerd met afgeschuinde omkasting (75, 85 ,95)

• Standaard met HTF-klik of LHTF zijgeleiding

• Kast in Technisch Zilver, RAL9010, RAL9001 of RAL 7016 (85 en 

95 schuine kast in 6 extra standaardkleuren. Vraag de adviseur)

• Inclusief Somfy LS-40 motor (75) of LT-17 motor (85, 95)



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

Kast en geleiders

Er zijn 4 modellen cassette en 6 soorten geleiders. 

Er is dus altijd een passend model voor uw situatie. 

Standaard uitvoering is met schuine kast. Andere 

modellen en RAL-kleuren tegen meerprijs.

Schuin

Screens worden op, of in het kozijn 

gemonteerd. Het systeem is zeer 

compact en in  praktisch iedere 

ruimte te plaatsen. Het 

geleidersysteem zorgt voor een 

soepele op- en neergang. Voor 

nog betere afsluiting kunt u kiezen 

voor een Zip-screen. 

Bediening

• Handmatig met band of oogwindwerk 

met slinger.

• Elektrische bediening (o.a. Somfy

motoren), plus afstandsbediening en/of 

app-bediening.

• Met een zon-wind automaat heeft u 

helemaal geen omkijken meer.

Recht Afgerond Rond

HTF klik LHTF HTF+lip LHTF+lip

HTF+20 HTFD (koppelscreens)

Standaard keuze uit het 

Sergé doek-assortiment 

van Copaco met meer dan 

33 kleuropties.

(Verdere doek-collecties: 

Helioscreen, Soltis en Dickson)

Zonwering | Garagedeuren | buitenleven
Levering, montage, service en onderhoud


