Knikarmzonnescherm

Economy

Gewoon van het leven
genieten!

Economy type Open
en verticale zonweringen Micro 1060 Z.

Economy – puristisch en gewoonweg goed
Knikarmzonnescherm voor terras en balkon

Functioneel en veilig
– de voorlijstbevestiging
Mooi en stabiel
– de armhouders

Goed doordacht
 Breedte 1-delig max. 600 cm,
uitval max. 300 cm
 Standaard
met klassieke volant
 Windwerk

Opties
 Opties:
elektromotor,
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED-verlichting,
terrasverwarming,
steunpoten

Wilt u meer comfort?
Dan kunt u uw zonnescherm uitrusten
met een elektromotor en wandschakelaar of andere comfortopties. Met de
optionele motor en afstandsbediening
in io-techniek kunnen zonneschermen
en andere functies ook in de huisautomatisering worden geïntegreerd.

Type Open
Bij het basistype van de Economy ligt de
doekrol van het zonnescherm bloot (‘open’).
De ronde eindkappen aan de zijkant
geven het zonnescherm een harmonische
uitstraling.

Draadloze besturingen in io-techniek
Creëren de voorwaarde om alle terrasfuncties in de huisautomatisering
(TaHoma, Connexoon) te integreren,
met comfortabele bediening per tablet
of smartphone.

Type Regendak
Het dak beschermt het doek in opgerolde
toestand tegen weersinvloeden.

Weerautomaat

Kwaliteit en jeugdig design voor een instapprijs
Het zonnescherm Economy is de perfecte oplossing voor iedereen die belang
hecht aan een hoogwaardige, goed doordachte zonwering. Het knikarmzonne-

Zon- en windautomaten resp. windsensoren in io-standaard zorgen voor
een weersafhankelijke automatische
besturing van de zonneschermen –
ook wanneer niemand thuis is.

scherm overtuigt met optimale Lewens-kwaliteit in beproefde draagbuistechniek, eenvoudige bediening en diverse uitrustingsmogelijkheden.

LED-verlichting
Uitgerust met een draadloze ontvanger
voor io-techniek kan per afstandsbediening of via de huisautomatisering
voor elke situatie de passende lichtsfeer
worden gecreëerd.

Infrarode terrasverwarming
De infrarode terrasverwarming in
io-standaard zorgt ook op koele dagen
voor gezelligheid en een aangename
warmte onder zonneschermen en
glazen daken.

Economy
Uitrusting en techniek

Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland

TÜV-gekeurde
veiligheid

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Type
Open
Zonnescherm met draagbuis – kapmaat, opgerold (h x d)
ca. 182 x 197 mm
Veldbreedtes (max.)
1-delig (afzonderlijk veld)
600 cm
= veldbreedte
Totale breedte
Doeksteunschaal (in het midden van het zonnescherm)
vanaf 551 cm
Uitvaldieptes

Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 cm

Speciale armlengtes
Aandrijving

Windwerk

Elektromotor (voor wandschakelaar)

Motor op afstandsbediening (io of RTS)
Framekleuren

Wit RAL 9016

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Kwaliteitsnaaigaren Tenara

Naden ultrasoon geplakt
Volant

Met volant
Opties

1 | Elektromotor

2 | Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)

3 | Weerautomaat (zon, wind, regen)

4 | Verlichting: LED-spotlijst

5 | Terrasverwarming (met 4 alleen wandbevestiging)

6 | Steunpoten
Bevestiging

Wand

Plafond / dakspar
 Standaard

 Optie

Regendak
ca. 245 x 248 mm
600 cm
= veldbreedte + 7 cm
vanaf 551 cm





















–
– niet verkrijgbaar

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

www.lewens-markisen.de
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