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Gewoon van het leven 
 genieten!

Railsysteem 
Zonwering  

voor glazen daken

Portofino 
Onderdak



 

Portofino type Onderdak 
De zip-zonwering voor glazen dak en veranda

Uitrusting  
met veel comfort 
 � Breedte 1-delig max. 600 cm, 

dubbeluitvoering max. 1.200 cm, 
uitval max. 500 cm  

 � Zip-doekgeleiding  
en gepatenteerd  systeem  
met compensatieveren

 � Elektromotor

 � Opties:  
Motor/afstandsbediening,  
weerautomaat,  
LED-verlichting,  
terrasverwarming,  
vario-volant

De optionele Vario-volant is een flexibel 

instelbare zon- en verblindingsbescherming, 

vooral als de zon laag aan de hemel staat. 

Opties voor sfeerverlichting:  

een in de cassette geïntegreerde LED strip  

en een LED profiel dat onder de geleiderails 

kan worden geplaatst.



 

GDA Aluminium-Profil-Award

2022

Glad doek en naadloze zonwering dankzij rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren.

De onderdakzonwering Portofino biedt bij glazen daken en veranda’s perfecte bescherming tegen de zon, 

naadloos en zonder storende lichtspleten aan de zijkant. De gesloten zipgeleiding met gepatenteerde 

compensatieveerspanning zorgt ervoor dat het zonneschermdoek altijd mooi strak zit. 

Opties als radiografische afstandsbediening, LED-verlichting en Vario volant  

zorgen voor extra comfort en nog meer gezelligheid.

Doekgeleiding  
Z I P  

De railsystemen, die met de ‘GDA  

Aluminium Profil Award’ werden bekroond, zijn  

uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepaten-

teerd systeem met compensatieveren. Zo wordt  

een naadloze bescherming tegen de zon geboden, 

met de garantie dat het doek altijd strak zit. 
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Uw dealer geeft u graag advies:

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 06/2022

Type Onderdak
Doekgeleiding Z I P    
Installatiehoogte (incl. standaard bevestiging) 160 mm
Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld)  600  cm
2-delig (dubbeluitvoering: 2 cassettes, 2 motoren en, 4 zijgeleidingen) 1.200 cm
Uitval (max.)

Diepte (incl. cassette en keerrol)  500  cm
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar) 

Motor op afstandsbediening (io) 

Framekleuren
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) 

Kwaliteitsnaaigaren Tenara 

Opties
1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io) 

2 | Weerautomaat zon 
3 | Verlichting: geïntegreerde LED strip, LED profiel 

4 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging) 

5 | Vario-volant (niet met 4) 

6 | RTS zonne-radiomotor voor Vario-volant 

Bevestiging
Onderdakmontage 

Bevestigingsmateriaal
Railhouder (zonder montageschroeven en pluggen) 

Extra/ander bevestigingsmateriaal 

Opmerking
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het mid-
den gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.

 Standaard     Optie     

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