
Standaard specificaties

Toepassing 
Bovenkap 

Bovenbuis 
Armen 

Voorlijst 

Doek 
Bediening

Maatvoering:

Minimale breedte bij uitval:

Zonwering / Lichtwering t.b.v. terrassen.
Enkeldelig aluminium geëxtrudeerd profiel 130 x 217 mm,
vrijdragend gemonteerd tussen 2 aan de achterwand te monteren
kapsteunen uit dikwandig geëxtrudeerd hoekprofiel
aangepast aan de vorm van de bovenkap.
Staal sendzimir verzinkt d=78 mm
Knikarmen met veren in zowel boven- als de onderarm
onderling verbonden door en dubbele staaldraad. Verkrijgbaar
zowel in standaard uitvoering met langer bovenarm deel als
in gelijkbenige uitvoering met gelijke onder en bovendelen.
Verkrijgbaar in de uitvalmaten 250 cm en 300 cm.
Druppelvormig aluminium geëxtrudeerd profiel, valt in opgetrokken
toestand onder de bovenkap
Acryl, 300 gr/m2 in banen van 1200 mm geconfectioneerd.
Handmatig alleen buiten d.m.v. oogwindwerk met afneembare
slingerstang.
Buismotor bediening binnen.

Maximale breedte uitval 250 cm Maximale breedte uitval 300 cm

550 cm 500 cm

Uitval 250 cm 300 cm

Standaard arm 297 cm 354 cm
Gelijkbenige arm 280 cm 324 cm

Terraszonwering ZonEx Z15
Het Z15 knikarmscherm is een basismodel terrasscherm dat u tegen een aantrekkelijke investering de 
mogelijkheid biedt de zon te weren en een terrassituatie te creëeren. Het doek op de bovenrol zit veilig en 
beschermd onder de bovenkap. De verbinding met de eigenzinnig gevormde voorlijst ontstaat via de 
robuuste knikarmen met trekveren en twee staalkabels. 

De standaard kapsteunen kunnen bij een zwakkere muur vervangen worden door verlengde steunen 
waardoor de montage toch mogelijk wordt. Een veilig gevoel! De aluminium lengteprofielen zijn gemaakt 
volgens de extrusiemethode, een beproefd systeem van fabriceren van robuuste en rechte onderdelen 
uit één stuk.



Terraszonwering ZonEx Z25

Opties

Maatvoeringen

Een volledig gesloten cassettescherm dat door zijn kleine afmetingen en bestudeerde vormgeving als gegoten zit op 
iedere gevel. De cassette is vervaardigd uit corrosiebestendig poedergelakt geëxtrudeerd aluminium. 

Dankzij de perfect sluitende cassette zijn doek en onderdelen optimaal beschermd tegen alle weersomstandigheden. 
Optioneel leverbaar met geïntegreerde buismotor. De maximale uitval is 3,75 m. 
De maximale breedte is 700 cm voor een terrasscherm in één stuk en 1400 cm voor een gekoppeld scherm
 De Z25 is in drie versies verkrijgbaar. Type S, Type E en Type P.

Verwarming

Verlichting

Volant

Bevestiging
Kleuren

Bediening

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met 
afstandsbediening geplaatst worden.
Het terrasscherm kan voorzien worden van LED verliching. Er kan 
gekozen worden voor LED verlichting in de elleboog of een LED strip 
onder de cassette.
Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, geeft 
u een decoratieve sfeer aan uw zonnescherm en u beschermt zich
tegen het licht van de ondergaande zon. 
De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden.
De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. 
Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Afmetingen Z25 Type S

Breedte min. 2,05 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
Uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Cassette 200  mm x 140 mm (hxd)

Afmetingen Z25 Type E

Breedte min. 2,05 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00m)
Uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette 220  mm x 147 mm (hxd)
Knikarm Dit type beschikt over een zwaardere knikarm waardoor er een 

betere doekspanning ontstaat

Afmetingen Z25 Type P

Breedte min. 3,49 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
Uitval 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

Cassette 220 mm x 147 mm (hxd)
Windklasse 3 Weerstaat een windracht tot 6 Beaufort!  ( 39-49 km/h )



Terraszonwering ZonEx Z27
De Z27 is een stijlvolle variante van de Z25 met een eigentijdse rechthoekige vorm, populair bij 
hedendaagse architecten. 
Dit scherm past perfect bij strakke, moderne huizen en kan desgewenst geïntegreerd worden in de façade. 
Standaard wordt het scherm in wit geleverd maar elke andere RAL kleur is mogelijk in optie.

De Z27 is in drie versies verkrijgbaar. Type S, Type E en Type P.

Opties

Verwarming

Verlichting

Bevestiging
Kleuren

Bediening

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met 
afstandsbediening geplaatst worden.
Het terrasscherm kan voorzien worden van LED verliching. 
Er kan gekozen worden voor LED verlichting in de elleboog.
De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden.
De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. 
Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Maatvoeringen

Afmetingen Z27 Type S

Breedte min. 2,05 m - max 14,00 m
Uitval 1,50 m - 3,00 m
Cassette 200  mm x 142 mm (hxd)

Afmetingen Z27 Type E

Breedte min. 2,05 m - max 14,00 m 
Uitval 1,50 m - 3,75 m
Cassette 220  mm x 147 mm (hxd)
Knikarm Dit type beschikt over een zwaardere knikarm 

waardoor er een betere doekspanning ontstaat

Afmetingen Z27 Type P

Breedte min. 3,49 m - max 14,00 m
Uitval 3,00 m - 3,75 m

Cassette 220 mm x 147 mm (hxd)
Windklasse 3 Weerstaat een windracht tot 6 Beaufort! ( 39-49 km/h )



Terraszonwering ZonEx Z21

Opties

Het half-gesloten knikarmscherm Z21 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling 
tot 60°, ideaal als bescherming voor de laagstaande zon. Knikarmscherm Z21 heeft een uitval van 1,5 tot 3,0 m en 
maximale breedte van 5,5 m Met compacte afmetingen van 13,5cm hoog op 22,5cm diep is de cassette van deze 
zonwering uitermate geschikt voor montage 
onder een balkon.

Knikarmscherm Z21 is beschikbaar in 2 versies: 
met een helling van 5° tot 40° en van 20° tot 60°.

Verwarming

Volant

Bevestiging
Kleuren

Bediening

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met 
afstandsbediening geplaatst worden.
Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, geeft 
u een decoratieve sfeer aan uw zonnescherm en u beschermt zich
tegen het licht van de ondergaande zon. Standaard is deze 21 cm
hoog, lager of korter is ook mogelijk.
De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden.
De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. 
Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Afmetingen Z21

Breedte min. 2,05 m - max 5,50 m
Uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Cassette 135 mm x 225 mm (hxd)



Terraszonwering ZonEx Z50
De Z50 is een uiterst compact en volledig gesloten cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch 
vlak in het oog springt. De Z50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. 
De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken.

Door middel van een regelmoer kan men de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. 
De Z50 is standaard voorzien van windwerk of kan optioneel met geïntegereerde buismotor 
uitgerust worden.

Opties

Verwarming

Verlichting

Volant

Bevestiging
Kleuren

Bediening

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met 
afstandsbediening geplaatst worden.
Bevestigd op de muur en onder de luifel, zorgt de optionele LED strip 
voor een waterdichte verlichting. 
Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, 
geeft u een decoratieve sfeer aan uw zonnescherm en u beschermt 
zich tegen het licht van de ondergaande zon. Standaard is deze 
21 cm hoog, lager of korter is ook mogelijk.
De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden.
De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. 
Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Maatvoeringen

Afmetingen Z50

Breedte min. 2,05 m - max 5,50 m
Uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Cassette 152  mm x 217 mm (hxd)



Terraszonwering ZonEx Z40

Opties

Maatvoering

De Z40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het scherm heeft een ronde 
vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt en één dat via speciale steunen 
ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt.
Standaard geleverd met motor.

Verwarming

Bevestiging

Kleuren

Bediening

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met 
afstandsbediening geplaatst worden.
De cassette kan direct op de muur  of via speciale steunen circa 
10 cm vanaf de muur geplaatst worden.
De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. 
Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Motor bediening.

Afmetingen Z40

Breedte min.2,05 m - max 7,00 m
Uitval 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Cassette 255 mm x 255 mm (hxd)




