Schaararm schermen

dé oplossing voor de horeca
Deze systemen zijn van staal en daardoor uitermate geschikt voor intensief gebruik. Schaararmen
zijn de oplossing voor o.a. horecazaken met grote terrasafmetingen.
Deze zonweringssystemen hebben een strakke uitstraling
en bieden optimale zonwering, maar ook beschutting bij
mindere weersomstandigheden, zeker in combinatie met
waterdicht doek en terrasverwarmers.
Er kunnen meerdere scher men naast elkaar worden
gemonteerd en als één geheel worden bediend, waardoor
een maximale breedte van 20 meter mogelijk is.
De perfecte oplossing voor uw terras, volledige vrije
doorloop en weerbestendig.
Voordelen
✔ Ideaal voor grote terrassen
✔ Stevig en stabiel
✔ Bestand tegen lichte regenbui
✔ Verbetering van de sfeer en uitstraling
✔ Toename terras gebruik in duur en frequentie
✔ Open zijn, waar anderen lijken gesloten te zijn
✔ Te voorzien van belettering

Specificaties
Schaararm scherm type 400

Schaararm scherm type 600

Max. breedte

700cm

Max. breedte

1000cm

Max. uitval

300cm

Max. uitval

500cm

Max. m2

21m2

Max. m2

50m2

Gekoppeld is de maximale breedte 20 meter.

Alle schermen zijn voorzien van
electrische bediening.
De schaararmsystemen zijn
leverbaar in alle gewenste
RAL-kleuren.

Doek dessins
Saphira heeft een zeer ruime collectie doekdessins
voor iedere smaak of sfeerbeleving. Onze adviseurs
helpen u graag bij de keuze van het doek welke het
best bij u past.
Saphira creëert de perfecte sfeer die naadloos
aansluit bij uw interieur. De producten van Saphira
worden uitsluitend bekleed met hoogwaardige
doeken.

Het zonweringdoek is vervaardigd uit tot in de kern
gekleurde polyacrylaatvezels. Deze procedure zorgt
ervoor dat het doek volledig kleurecht is.
Doordat het doek na het weefproces
is geïmpregneerd wordt het water- en
vuilafstotend en tevens rot- en schimmelvrij.
Hierdoor kent het doek een lange levensduur.

Persoonlijk advies bij u thuis
Wij begrijpen dat de aanschaf of renovatie van een zonwering niet alleen via het internet
kan. Graag geven wij u een persoonlijk advies aan huis. Samen met u bekijken we aan
de hand van uw wensen, originele stalen en demomodellen de mogelijkheden.
Zo krijgen wij een indruk van uw leefsituatie, waarop de zonwering immers harmonieus
moet aansluiten en heeft u direct een indruk van ons als bedrijf. Deze service verplicht u
tot niets en is uiteraard kosteloos.

Eigen service monteurs
Wij voelen ons gast in uw huis. Onze ervaren monteurs werken netjes, snel en
zorgvuldig. Door zoveel mogelijk, in onze fabriek, de voorbereidingen te treffen blijven
rommel en lawaai bij u thuis tot een minimum beperkt. Verpakkingsmaterialen en
eventuele oude zonweringdoeken worden door ons meegenomen en afgevoerd. Zo kunt
u na de montage direct genieten van uw vernieuwde zonwering.

Wat vinden onze klanten?
Geachte heer De Haan,
In antwoord op Uw Mail kan ik U zeggen dat Uw bedrijf op voortreffelijke wijze gezord heeft voor de levering
en plaatsing van een door mij bestelde knikframe zonnescherm. Uw vaste montage ploeg heeft snel en netjes
gewerkt en met een tegenwoordig ongekende netheid mijn woning achtergelaten.
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