
www.zon-ex.nl

Uitvalscherm vierkante kast

 Standaard specificaties

Opties

Dit type scherm is uitgevoerd met een tweedelige aluminium kast. De doekrol bevindt zich in
de kast en de sluitbuis zit in gesloten toestand direct onder de kast. De kast heeft een vaste
waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de
particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonnescherm, in samenwerking
met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium
van de bouw worden opgenomen.

Doekrol 

Sluitbuis 

Tussenrol

Doek
Armen

Oppervlaktebehandeling

Assemblagemiddelen

Omkasting

Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt
stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. 
De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken 
(zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 75 x 56 mm met
gestanste afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Een aluminium geëxtrudeerde buis rond 40, 50 of 70 mm met
warm geperste aluminium afsluitdopen rond 40 of 50 of 70 mm.
Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt.
Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het 
type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en 
roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank
geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld
(Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ralcodering.
Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk
roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Bediening:
•        Band bediend binnen.
•        Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
•        Bediening met mono commando binnen.
•        Bediening met motor.
•        Bediening met motor en afstandsbediening.
  
Doek: 
Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant: 
Niet mogelijk.

Vierkante kast

Uitvalscherm

08.1500 Aluminium geëxtrudeerde tweedelige kast.
Kapdeel 100 x 100 mm en kapdeel 75 x 20 mm. 
Tezamen kast 100 x 100 mm vormend.

08.2000 Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. 
Kap met vaste waterkering 100 x 100 mm.

08.2200 Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. 
Kap met vaste waterkering 120 x 120 mm.

UV 08.1500

UV 08.2000

UV 08.2200
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Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 360 cm ø 48 mm

Oogwindwerk 
500/900 cm
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Monocommando 
500/900 cm 
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Motor
500/1800 cm
600/1800 cm

ø 63 mm 
ø 78 mm

Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 360 cm ø 48 mm

Oogwindwerk 
500/900 cm
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Monocommando 
500/900 cm 
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Motor
500/1800 cm
600/1800 cm

ø 63 mm 
ø 78 mm

Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 360 cm ø 48 mm

Oogwindwerk 
500/900 cm
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Monocommando 
500/900 cm 
600/900 cm

ø 63 mm
ø 78 mm

Motor
500/1800 cm
600/1800 cm

ø 63 mm 
ø 78 mm

Vierkante kast

Uitvalscherm

ZonEx UV 08.1500

ZonEx UV 08.2000

ZonEx UV 08.2200
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Armtype AV (AG) Armtype AVK (AGK) Armtype BV (BG) Armtype CV (DV) Armtype BV (BG)
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Uitvalscherm ronde kast

 Standaard specificaties

Opties

Dit type scherm is uitgevoerd met een halfronde enkeldelige aluminium kast. De doekrol
bevindt zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette.
De kast heeft een losse waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de
particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonnescherm, in samenwerking
met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium
van de bouw worden opgenomen.

Doekrol 

Sluitbuis 

Doek
Armen

Oppervlaktebehandeling

Assemblagemiddelen

Omkasting

Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt
stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is
gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten)
en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 75 x 56 mm met
gestanste afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt.
Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het 
type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en 
roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank
geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld
(Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ralcodering.
Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk
roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Bediening:
•        Band bediend, zowel binnen als buiten.
•        Bediening met oogwindwerk buiten.
•        Bediening met mono commando binnen.
•        Bediening met motor.
•        Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek: 
Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant: 
Niet mogelijk.

Ronde kast

Uitvalscherm

08.2600 Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast.
Kapdeel R55 vlak en kapdeelprofiel waterkering tezamen
halfronde kast met een diameter van 110 mm vormend.

08.2700 Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast.
Kapdeel R55 rail en kapdeelprofiel waterkering tezamen 
ronde kast met een diameter van 110 mm vormend.

UV 08.2600

UV 08.2700
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Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 360 cm ø 48 mm

Oogwindwerk 450/900 cm ø 63 mm

Monocommando 450/900 cm ø 63 mm

Motor 450/1350 cm ø 63 mm 

Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 360 cm ø 48 mm

Oogwindwerk 450/900 cm ø 63 mm

Monocommando 450/900 cm ø 63 mm

Motor 450/1350 cm ø 63 mm 

Ronde kast

Uitvalscherm

ZonEx UV 08.2600

ZonEx UV 08.2700
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Armtype BV (BG) Armtype CV (DV) Armtype BVK (BGK)
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Uitvalscherm Special  ZonEx UV 08.1900

 Standaard specificaties

Opties

Dit type scherm is uitgevoerd met een enkeldelige aluminium kast. De doekrol bevindt zich in
de kast. De tussenrol zit onder de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte
cassette. De kast heeft een waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de
particuliere sector. Speciaal voor openslaande ramen en deuren. Om een optimaal effect te
verkrijgen kan het zonnescherm, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus,
architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Omkasting 

Doekrol 

Sluitbuis 

Tussenrol

Doek
Armen

Oppervlaktebehandeling

Assemblagemiddelen

Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. Kap met vaste
waterkering 100x 100 mm.
Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt
stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is
gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten)
en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met
gestanste afsluitdplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Een aluminium geëxtrudeerde buis rond 50 of 70 mm met
warm geperste aluminium afsluitdopen rond 50 of 70 mm.
Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt.
Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Type CVT voorzien
van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer voor een 
grotere windvastheid.
Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank
geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld
(Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ralcodering.
Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk
roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Bediening:
•        Band bediend binnen.
•        Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
•        Bediening met mono commando binnen.
•        Bediening met motor.
•        Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek: 
Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant: 
Niet mogelijk.

ZonEx UV 08.1900

Uitvalscherm Special
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Bediening Maximale
breedte

Bovenrol

Bandbediend 18mm 360 cm ø 48 mm
Oogwindwerk 7:1 / 5:1 500/900 cm ø 63 mm
Monocommando 5:1 500/900 cm ø 63 mm
Elektrisch 500/1500 cm ø 63 mm

Maatvoeringen: ZonEx UV 08.1900
•   Eerstgenoemde breedtemaat is   
  uitgaande van 2 armen. Bij de 2e   
  maat zullen er meer armen nodig   
  zijn en zullen ook doekdelingen   
  noodzakelijk zijn.
•   Banendoek alleen mogelijk tot een
  breedte van 5000 mm bij gebruik   
  van een bovenrol Ø 63 mm.   
  Breedte tot 5500 mm bij    
 bovenrol Ø 74 mm alleen naadloos    
 verwerkt doek.

Randvoorwaarden:
•   Maximaal 3 steunlagers, 
  2 koppellagers en 6 armen 
  afhankelijk van de bediening.
•   Bandbediend niet te koppelen.
•   Vanaf 3500 mm breedte wordt er   
  een kapsteun toegepast.
•   De kast en de armen worden 
  separaat van elkaar gemonteerd.
•   Toepasbaar tot en met maximaal   
  windkracht 5 Beaufort.
•   De 1900 wordt altijd uitgevoerd   
  met CVT armen.

Armen:
In specifieke gevallen is een uitval van 1500 mm 
mogelijk met CVTV armen. Deze hebben een vaste 
werkhoogte van ca 1100 mm.

Bij de ZonEx UV 08.1900 is het heel belangrijk om 
duidelijk aan te geven hoe de situatie ter plaatse is. 
Dit kan de uitval en de positie van de tussenrol bepa-
len zodat openslaande ramen of deuren niet door 
het doek zullen steken.

Uitvalscherm Special

ZonEx UV 08.1900

Maximale doekmaaten: 1900 Uni doek Banen

Bandbediend 18mm 500 cm 500 cm
Oogwindwerk 7:1 / 5:1 500 cm n.v.t.

Maat van de tussenrol tot maximaal

Buis ø 50 mm 400 cm
Buis ø 70 mm 550 cm

Uitval Doek Werkhoogte

100 cm 160 cm ca. 110 cm
120 cm 20 cm ca. 130 cm
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Armtype CVT
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Uitvalscherm Special ZonEx UV 08.2100

 Standaard specificaties

Opties

Dit type scherm is uitgevoerd met een enkeldelige aluminium kast, met een losse waterkering.
Speciaal scherm voor inbouwsituaties. De doekrol bevindt zich in de kast. De kast vormt in
gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de
particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonnescherm, in samenwerking
met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium
van de bouw worden opgenomen.

Omkasting 

Doekrol 

Sluitbuis 

Doek
Armen

Oppervlaktebehandeling

Assemblagemiddelen

Aluminium geëxtrudeerde tweedelige kast.
Kapdeel 108 x 100 mm en kapdeelprofiel waterkering tezamen
kast vormend van 108 x 100 mm.
Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt
stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is
gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten)
en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met
gestanste afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt.
Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het 
type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en 
roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank
geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld
(Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ralcodering.
Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk
roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Bediening:
•        Band bediend binnen.
•        Bediening met mono commando binnen.
•        Bediening met motor.
•        Bediening met motor en afstandsbediening.
  
Doek: 
Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant: 
Niet mogelijk.

ZonEx UV 08.2100

Uitvalscherm Special
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Bediening Maximale
breedte

Bovenrol

Bandbediend 18mm 360 cm ø 48 mm
Monocommando 5:1 500/800 cm ø 63 mm
Elektrisch 500/800 cm ø 63 mm
Elektrisch 550 cm ø 74 mm

Uitval Doek Doorhang

80 cm 140 cm +/- 30 cm
100 cm 160 cm +/- 25 cm
120 cm 200 cm +/- 35 cm
140 cm 220 cm +/- 30 cm

Maatvoeringen: ZonEx UV 08.2100
•   Speciaal geschikt voor 
  inbouwsituaties.
•   Eerstgenoemde breedtemaat is   
  uitgaande van 2 armen. Bij de 2e   
  maat zullen er meer armen nodig   
  zijn en zullen ook doekdelingen   
  noodzakelijk zijn.
•   Alle gemeten maten zijn 
  uitgaande van het gebruik van   
  naadloos verwerkt doek.
•   Banendoek mogelijk tot een   
  breedte van 5000 mm bij gebruik   
  van een bovenrol Ø 63 mm.
  Naadloos verwerkt doek mogelijk   
  tot 5500 mm bij gebruik van een   
  bovenrol Ø 74 mm.

Randvoorwaarden:
•   Maximaal 4 steunlagers, 
  3 koppellagers en 6 armen 
  afhankelijk van de bediening.
•   De kast en de armen worden 
  separaat van elkaar gemonteerd.
•   Toepasbaar tot en met maximaal   
  windkracht 5 Beaufort.

Uitvalscherm Special

ZonEx UV 08.2100

Het toepassen van CV / DV armen is zeer speciaal
en kan alleen in overleg.
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Uitvalscherm vierkante kap

 Standaard specificaties

Opties

Deze type schermen zijn uitgevoerd met een tweedelige aluminium kast. De doekrol en de
tussenrol bevinden zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte
cassette. De kast heeft een waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de
particuliere sector. Vooral voor hoge ramen. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonnescherm,
in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds
in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Doekrol 

Sluitbuis 

Tussenrol

Doek
Armen

Oppervlaktebehandeling

Assemblagemiddelen

Omkasting

Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt
stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is
gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten)
en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met
gestanste afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Een een aluminium geëxtrudeerde buis rond 40, 50 of 70 mm met
warm geperste aluminium afsluitdopen rond 40 of 50 of 70 mm.
Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt.
Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het 
type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en 
roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank
geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld
(Qualicoat) laag dikte 60mu. Volgens de Ralcodering.
Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk
roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Bediening:
•        Band bediend binnen.
•        Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
•        Bediening met mono commando binnen.
•        Bediening met motor.
•        Bediening met motor en afstandsbediening.
Het type 2900 is standaard met een motor.
  
Doek: 
Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant: 
Niet mogelijk.

08.1800/2900 Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast.
Kapdeel R55 vlak en kapdeelprofiel waterkering tezamen
halfronde kast met een diameter van 110 mm vormend.

08.2800 Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast.
Kapdeel R55 rail en kapdeelprofiel waterkering tezamen 
ronde kast met een diameter van 110 mm vormend.

UV 08.1800/2900

UV 08.2800

ZonEx UV 08.1800/2900
ZonEx UV 08. 2800

Uitvalscherm Markisolette
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Uitvalscherm Markisolette

ZonEx UV 08.1800/2900
ZonEx UV 08.2800

Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

1800
2900

Bandbediend 325 cm ø 48 mm

Monocommando 400/800 cm ø 63 mm

Motor
400/800 cm

500/1000 cm
ø 74 mm 

Bediening Maximale 
breedte Bovenrol

Bandbediend 325 cm ø 48 mm

Monocommando 400/800 cm ø 63 mm

Motor 400/800 cm ø 63 mm 

ZonEx UV 08.1800

ZonEx UV 08.2900

ZonEx UV 08.2800
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ZonEx UV 08.1800

ZonEx UV 08.2800 en 2900

Armtype MG


