Zijwaarts oprolbaar
zonnescherm

Micro
700

Gewoon van het leven
genieten!

Micro 700 – zijwaarts oprolbaar zonnescherm
Privacy- en zonnescherm voor terras en balkon

Met de handgreep (positie en aantal naar keuze)
wordt de Micro 700 gewoon uitgetrokken
en aan de wandhouder of mast gehangen.
Dankzij het wieltje wordt dit extra makkelijk gemaakt.
Voor een veilig en comfortabel gebruik
is de doekrol uitgerust met een terugslagrem.

Perfect passend
 Hoogte max. 250 cm,
uittreklengte max. 400 cm
(afhankelijk van stof en hoogte)
 Nauwkeurige productie tot op de centimeter in alle tussenliggende maten

Montage:
 Wandhouder (standaard)
 Masten om in de vloer
vast te schroeven
(met of zonder vloerconsole)

 Handmatige bediening

Privacy –Goed beschermd tegen ongewenste blikken en storende tocht.
De Micro 700 is de ideale aanvulling op een glazen dak of zonwering (hier met Murano Integrale glazen dak van Lewens).

Het zijwaarts oprolbare zonnescherm Micro 700 biedt bescherming tegen zon, wind en vreemde blikken en zorgt zo voor gezelligheid
op terras, balkon of loggia. De Micro 700 vult de conventionele zonwering of het glazen dak aan in functie en design. De doeken van
alle Lewens-producten kunnen perfect op elkaar worden afgestemd.
Wanneer het scherm is ingetrokken, kan de cassette gemakkelijk uit de houder worden verwijderd om hem te beschermen tegen
diefstal en vandalisme en kan hij veilig worden opgeborgen totdat het scherm opnieuw wordt gebruikt.

Montage
Wandhouder (standaard)

Vastgeschroefd in de vloer
(in plaats van standaard)

Vastgeschroefd in de vloer
met vloerconsole

Micro 700
Uitrusting en techniek

Geproduceerd en
gemonteerd in Duitsland

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Wandcassette (b x d)
108,8 x 100,6 mm
Installatiehoogte (max.)
1-delig (afzonderlijk veld)
250 cm
Uittreklengte (max., afhankelijk van stof en hoogte)
Hoogte tot 134 cm
Acryl/polyester
400 cm
Soltis 92
400 cm
Aandrijving

Handmatig, 1 handgreep

Handmatig, extra handgrepen
Framekleuren

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

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Soltis 92

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Kwaliteitsnaaigaren Tenara

Naden ultrasoon geplakt
Bevestiging

Wandhouder

Mast om op de grond vast te schroeven

Mast om in de vloer vast te schroeven met vloerconsole

tot 190

cm
300 cm
400 cm

tot 250

cm
300 cm
300 cm

 Standaard  Optie
Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige 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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