Systeem Twin

Systeem SuperMini en Mini

Twee folies, in één compact
geavanceerd systeem!

Zeer compact en in (bijna) alle
situaties toepasbaar.

Het voordeel van dit systeem is dat u in één systeem een combinatie kan
samenstellen van twee daglichtfilters en/of een filter gecombineerd met
een verduisteringsfolie.

Type SUPERMINI bevindt zich in een cassette van slechts 33x33 mm.
en heeft een oprolcapaciteit van maar liefst 190 cm. Standaardbediening
geschiedt door middel van een eindloze kettingbediening welke traploos
in te stellen is. Het systeem is bovendien zelfremmend. SUPERMINI daglichtsystemen worden standaard geleverd in ‘technisch zilver’ geanodiseerd of gemoffeld in RAL 9001 of 9003.

Standaard geleverd in technisch zilver of gemoffeld in RAL 9001. Zoals bij
alle cassettesystemen geproduceerd door SFT is iedere RAL kleur tegen
meerprijs leverbaar.
De TWIN is leverbaar met zowel een ketting- als electrische (24V) bediening en heeft een oprolcapaciteit van 280 cm.

Dubbel voordeel; hoog rendement
en stijlvol te combineren!

Type MINI is gelijk aan het type SuperMini maar bevindt zich in een cassette van slechts 50x50 mm en heeft een oprolcapaciteit van maar liefst
260 cm. De MINI is tegen een meerprijs leverbaar met een electromotor
24V (SOMFY). Gebouwbeheersysteem zijn uitgegroeid tot een vanzelfsprekende vorm van leef- en werkcomfort. Somfy ontwikkelt op dit gebied doordachte oplossingen.
•
•
•
•

Cassette met grote oprolcapaciteit (mini: 260 cm, supermini: 190cm)
Mogelijkheid tot elektrische besturing
Dankzij de geringe omvang in bijna iedere situatie toepasbaar
Tegen meerprijs in iedere gewenste RAL kleur leverbaar

Systeem Paneelgordijnen

Systeem Plissé

Met een zeer hoog rendement én exclusieve decoratieve waarde!

Onder elke denkbare hoek toepasbaar. Horizontaal, verticaal, diagonaal.

Warmtetoetreding: CimatScreen Paneelgordijnen hebben in tegenstelling tot conventionele paneelgordijnen een zeer
hoge reflectiewaarde. Door de gemetalliseerde buitenzijde kan deze reflectiewaarde oplopen tot ca. 80% van de directe zontoetreding. Systeem Paneelgordijnen zijn leverbaar met verschillende typen folies, afhankelijk van de behoefte aan meer of minder
lichtdoorlatendheid en doorzicht naar buiten. Daarnaast zijn deze ook uit te voeren in ongemetalliseerde of verduisterende
uitvoering. Het bijkomende voordeel is dat het buitenaanzicht bij ieder folietype gelijk is.

Een nieuwe toepassing van folie is de geplisseerde uitvoering, Deze plissé is
zeer stabiel, mede door de gemetalliseerde buitenzijde. Er zijn drie varianten
verkrijgbaar, systeem van boven naar beneden, systeem bottom-up (van onder naar boven). En een uniek systeem; het zogenaamde ‘spanplissé’ welke
is voorzien van spandraden en onder iedere hoek gemonteerd kan worden. Dit systeem is ook geschikt voor uitzonderlijke toepassingen zoals lichtstraten, serres, dakkoepels en onder terrasoverkappingen. Deze kan bediend worden d.m.v een bedieningsstok en is leverbaar met een 24 volt motor. De profielen van de plissé zijn leverbaar in
de standaardkleuren wit, aluminium, antraciet-grijs, ivoor en zwart.

