Verticale
zonwering
Screendoek

Micro
2020 Z

Gewoon van het leven
genieten!

Verticale zonwering (screen) Micro 2020 Z
met glazen dak Murano Integrale
en raamscherm Micro 1060 Z.

Micro 2020 Z – rechttoe rechtaan
Verticale zonwering voor glazen daken en brede raamoppervlakken

Glazen dak
Bij glazen daken van de Murano-serie van
Lewens kan de Micro 2020 Z naar keuze ofwel
binnen aan de goot of gording en palen worden bevestigd, zodat van buitenaf alleen het
doek zichtbaar is, ofwel gelijkliggend in de
doorgangsopening worden gemonteerd.

Uitrusting en comfort
 Breedte max. 600 cm,
hoogte max. 270 cm
 Zip-doekgeleiding
en gepatenteerd systeem
met compensatieveren
 Elektromotor
met obstakeldetectie

 Bespanning:
screendoek van glasvezel (standaard),
acryl, polyester (optie)
 Opties:
motor met obstakeldetectie/
draadloze afstandsbediening,
weerautomaat,
diverse montagemogelijkheden

Hoekig
Dankzij de rechthoekige vorm en vlakke,
opgestoken eindkappen is de Micro 2020 Z
zeer geschikt voor nismontage en met de
gevel gelijkliggende inbouw.

Screen
De screen van glasvezel is ideaal
voor gebruik op een glazen dak of
aan een gevel, omdat hij bescherming biedt tegen zowel de zon
als inkijk, maar toch het uitzicht
naar buiten niet belemmert.

Als verticale zonwering werd Micro 2020 Z speciaal ontwikkeld voor doorgangen aan
glazen daken en veranda’s en voor grote panoramische ramen. De gepatenteerde techniek
met compensatieveren en de zip-doekgeleiding, die het doek met een soort verborgen
ritssluiting in de zijrails geleidt, zorgen ervoor dat het doek altijd mooi strak zit. De bespanning met glasvezeldoek combineert privacy en zonwering, terwijl het uitzicht naar
buiten behouden blijft.

Ramen en gevel
Zonder extra consoles kan Micro 2020
in kleinere formaten aan de gevel
of in de dag van het raam worden
gemonteerd.

Doekgeleiding
gesloten (Z)
Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant en
gepatenteerd systeem met compensatieveren
voor een hogere doekspanning, een altijd
strak zittend doek, meer windbestendigheid
en een betere compensatie van bouwtoleranties aan de zijkanten.

Micro 2020 Z
Uitrusting en techniek
Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

2020 Z
gesloten
ca. 112 x 115 mm

Type
Doekgeleiding
Cassette (h x d)
Veldbreedte (max.)
1-delig (afzonderlijk veld)
Installatiehoogte
Bestelhoogte (max.)
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)
Motor op afstandsbediening (io)
Framekleuren

600 cm
270 cm



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



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



Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken



Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie
Screen, glasvezelweefsel
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)
Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io)
Motor met obstakeldetectie
Weerautomaat (zon, wind, regen)
Bevestiging
Wand/plafond
Glazen daken Murano (onder of achter goot of gording)
Andere merken van glazen daken



*
*





in voorbereiding

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

 Standaard

 Optie

* tot max. 220 cm hoogte

Uw dealer geeft u graag advies:

www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 12/2020

