Uitvalscherm
Klemzonwering

Micro
150

Gewoon van het leven
genieten!

Voor balkon
en loggia
 Breedte max. 350 cm,
installatiehoogte max. 300 cm
(incl. palen)

 Windwerk
 Bespanning:
acrylstof (standaard),
polyester, Soltis 92 (optie)
 Opties:
elektromotor,
motor/afstandsbediening,
weerautomaat

Ideale oplossing voor huurwoningen:
de klemzonwering Micro 150

Micro 150 – klemzonwering
Perfect zonnescherm voor balkon en loggia

Dubbele veiligheid
Met klempoten wordt de Micro 150
eenvoudig tussen vloer en plafond
bevestigd en aanvullend vastgezet
met een borgschroef.

Bij een gesloten voorlijst
ziet het zonnescherm er
bijna als een cassette uit.

Op een klein terras, loggia of balkon, de Micro 150 ziet er altijd goed uit en past harmonisch in het gevelbeeld.

Bij huurwoningen is de bevestiging van knikarmzonneschermen dikwijls een probleem,
omdat het meestal niet is toegestaan in de buitenmuren te boren en zware pluggen
aan te brengen. Hier is de klemzonwering Micro 150 de ideale oplossing,
omdat deze gewoon tussen plafond en vloer wordt geklemd.

Uitvalshoek 135 °
Met een uitvalshoek tot 135° zorgt de
Micro 150 op de kleinste ruimte voor
schaduw en beschermt hij balkons
en binnenruimtes tegen de hitte.

Micro 150
Uitrusting en techniek
Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type (= max. uitvalshoek)
Techniek
Kast (h x d)
Veldbreedtes (max.)
1-delig (afzonderlijk veld)
Uitvaldieptes
Armlengtes 75 / 100 / 125
Speciale armlengtes
Hoogte
Bestelhoogte (max.)
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)
Motor op afstandsbediening (io of RTS)
Windwerk
Framekleuren

135 °
Uitvalscherm
130 x 130 mm
350 cm



300 cm




17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)



Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken



Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)
Soltis 92
Kwaliteitsnaaigaren Tenara
Naden ultrasoon geplakt
Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)
Weerautomaat (zon, wind, regen)
Bevestiging
Plafond + vloer (klempoten)










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

 Standaard

 Optie

Uw dealer geeft u graag advies:

www.lewens-markisen.de
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