Verticale
zonwering
Screendoek

Micro
4000 Z

Gewoon van het leven
genieten!

Screendoek van glasvezel
Voor bescherming tegen zon en inkijk, met zicht naar buiten.

Micro 4000 Z – het grote vierkante model
Verticale zonwering voor grote oppervlakken

Dankzij de cassettehoogte van slechts 15 cm,
de rechte vorm en de vlakke, opgestoken
eindkappen is de Micro 4000 Z ook zeer geschikt
voor nismontage.

Uitrusting op maat
 Breedte max. 600 cm
(tot 300 cm hoogte),
hoogte max. 600 cm
(tot 300 cm breedte),
afhankelijk van model, type
en uitrusting

 Bespanning:
screendoek van glasvezel (Sergé)
 Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
vensterdoeken

 Elektromotor

De Micro 4000 Z kan zowel voor de raamopening als met de gevel gelijkliggend in de negge
worden aangebracht.

Zonne- en privacyscherm in XXL-formaat: de Micro 4000 Z werd als verticale
zonwering speciaal ontwikkeld voor grote raamoppervlakken en doorgangen
bij glazen daken en veranda’s. Uitgerust met rails en een zip-doekgeleiding aan
de zijkant wordt het doek als met een ritssluiting afgedekt geleid. Dankzij de
bespanning met screendoek blijft het zicht naar buiten onbelemmerd.

Geleiding
gesloten (Z)
Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant
Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere
compensatie van bouwtoleranties.

Micro 4000 Z
Uitrusting en techniek
Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

4000 Z
Gesloten
150 x 164 mm

Type
Doekgeleiding
Cassette (h x d)
Veldbreedtes, 1-delig (max.)
Tot 300 cm hoogte
Installatiehoogtes (max.)
Tot 300 cm breedte
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)
Motor op afstandsbediening (io of RTS)
Windwerk
Framekleuren

600 cm
600 cm



–

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



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



Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken



Markisentücher aus der Lewens-Kollektion
Screen
Vensterdoeken
Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)
Weerautomaat (zon, wind, regen)
Bevestiging
Wand/plafond







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

 Standaard

 Optie

– niet verkrijgbaar

Uw dealer geeft u graag advies:

www.lewens-markisen.de
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