Screens

screens, compact & doeltreffend
Een screen bestaat uit een omkasting, geleiders en een rol met screendoek. Door middel van
handbediening of electrische bediening kan het screendoek, vertikaal, naar beneden gelaten worden.
Screens hangen doorgaans buiten voor het glas.
Screendoeken worden geweven uit draden glasvezel,
welke omhuld zijn met polyvinyl. Deze buitenste
kunststof laag bepaald de kleur van het doek.
Door voor de ‘ketting en inslag’ (dus de horizontale
en vertikale weefdraden) andere kleuren te nemen,
kan een gemêleerde kleur gemaakt worden.
Door de open weefstructuur blijftAlgemeen
het zicht naar
buiten houden, terwijl toch de energie uit het
zonlicht gefilterd wordt.
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Screens van Saphira, de meest effectieve zonwering, geschikt voor iedere ruimte van uw woning.

Voordelen
✔ Screens houden uw huis koel
✔	Beschermen
interieur
zonnestraling
Zonweringsdoeken zijn technische
weefsels met alsuw
functie
het werentegen
van de overtollige
warmte en het felle lich
Een externe doekzonwering vermindert de effecten van oververhitting. De warme zonnestralen worden tegenge
✔ Voorkomen hinderlijk lichtinval
ze het glas bereiken.
✔ Geen inkijk naar binnen, wel zicht naar buiten
Naast deze functionele rol vervult het doek eveneens een decoratieve rol. Kleur is bepalend voor de overgebrac
de filtering van het licht, de ✔
bescherming
tegen
UV-stralingen
en de
kleur van
het licht bezorgt u een aangenaam
Zijn zeer
compact
overal
toepasbaar

Zonweringsdoeken zijn van een duurzame zware kwaliteit.
Ze zijn waterafstotend, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen wee

Voorbeeld van kleurinvloed van het doek op uw omgeving

Samenvatting functies van een doek:
1. Bescherming tegen de zon en de agressie van de UV-straling (verkleuren van meubilair)

Standaard screens
Standaard hebben screens van Saphira een
verzwaring in de onderlijst, om klapperen van
het doek tegen te gaan bij geringe wind.
De screens zijn leverbaar in diverse modellen. Naast
afmeting, behuizing en wijze van plaatsing kunt u
kiezen uit talloze kleuren en dessins. Zo heeft u
gegarandeerd screens die passen bij uw huis en
smaak.
Standaard screens zijn de ideale oplossing voor
gebruik onder normale (weers-)omstandigheden en
hebben een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.

Techniek
De bovenbak wordt op de geleiders geplaatst
waar tussen het doek, dat is ver zwaard met
een aluminium onderlat, op en neer beweegt.
Kap, geleiders en onderlat zijn vervaardigd uit
hoogwaardig aluminium.

met lip

zonder lip

Geleiders
Afhankelijk van de situatie zijn meerdere soorten
geleiders verkrijgbaar. In de meeste situaties is het
mogelijk om speciale geleiders met spleetafdichting
toe te passen.
Dit is een aluminium lip aan de geleider die de spleet
tussen doek en geleider nagenoeg opheft.

Specificaties
Maximale maat

4000 b x 2800 h mm

Omkasting

vierkant of rond

Standaard bediening

Handmatig met band of slingerstang

Elektrische bediening

Met schakelaar of handzender (optioneel)

Kleuren omkasting

Standaard: RAL 9001, crème/wit
Blank geanodiseerd aluminium

Tegen geringe meerprijs in elke gewenste RAL-kleur leverbaar!

Zip screens
De Zip screen is volledig windvast, insectenwerend en
lichtafsluitend. Het grote voordeel ten opzichte van andere
screens, is dat het doek over de gehele lengte is voorzien van
een rits aan de zijkanten. Deze ritsen lopen door een speciale
kunststof inlage in de geleiders. Zo wordt het doek op zijn
plaats gehouden en kan het niet klapperen en is het veel
windvaster. Dit maakt een Zip screen buitengewoon windvast
en betrouwbaar.

Veelzijdig
Door het ingenieuze systeem kunt u veel kanten op met een Zip
screen. Deze zonwering is overal toe te passen en standaard
uitgerust met een elektromotor. Zo kunt u de screens heel
eenvoudig openen en sluiten. Voor nóg meer comfort kunt u
kiezen voor een afstandsbediening, wind- of zonnemeter.

Extra Voordelen t.o.v. standaard screens
✔	Extra lichtwerend: door het ritssysteem zit het doek naadloos vast aan de zijkant,
waardoor hinderlijke lichtspleten tussen het doek en zijgeleiders ontbreken.
✔ Windvast: in iedere positie windvast. Klapperende doeken horen hierbij tot het verleden.
✔	100% insectenwerend: bij naar binnen draaiende ramen geschikt als hor. Door de
naadloze aansluiting van het doek in de zijgeleiders, hebben insecten geen kans.
✔ Geruisloze werking: wij garanderen een onderlat zonder rammelende geluiden.
✔ Grote afmetingen: geschikt voor afmetingen tot 22m2.
Zip screens, toepasbaar bij gebruik onder alle omstandigheden. Uitermate geschikt voor
appartementen en hoger gelegen ramen. Harde wind is geen probleem.

Specificaties
Maximale breedte

6000 mm

Maximale hoogte

6000 mm

Maximale opp.

22 m2

Omkasting	geëtrudeerde aluminium prof ielen*
rond of vierkant
Bediening	Elektrisch met schakelaar (standaard)
Handzender (optioneel)
Kleuren omkasting

Blank geanodiseerd aluminium
+ 20 Standaard RAL kleuren

Technisch	Windklasse EN 13561, gegarandeerde
windweerstand 80 km/h
* geëtrudeerd = een proces om o.a. aluminium vorm te geven. Op deze
wijze wordt het aluminium veel stijver, dikker, steviger en stabieler.
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De aluminium geleiders zijn over de gehele lengte voorzien van een
Montage achterwand
extra kunststof geleider voor de fixatie van de rits. Aan
de bovenkant
zijgeleider
Fixscreen 100
is deze kunststof geleider voorzien van een inlooptrechter om een
soepele geleiding van het doek te waarborgen. De geleiders zijn voor
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* Om de doekrol naar onderuit te kunnen demonteren moet bij de keuze van de smalle
zijgeleiders S x G, de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast. Dit met een
minimale breedte van de kast min de diepte van de smalle zijgeleider en een minimale
hoogte van 680 mm.

Kastverlenging
Op die manier worden verschil500 mm
Kastverlenging
Bij de Fixscreen® 100EVO kan bij
lende afwerkingen mogelijk. Zo
& 6 kastverBij de Zip screen kan de oprolkastmontagesituatie
zowel links als1 rechts
met twee screenkasten op
kunnen
lenging gevraagd worden.
Hiereen
hoek in elkaar overlopen.
500mm worden verlengd.
bij lopen de kastprofielen door
t.o.v. de consoles. De kast kan
zowel links als rechts met
verschillende
afwerkingen
500
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worden. Zo

Op die manier worden
kunnen twee screenkasten op een hoek in elkaar overlopen.

Op die manier worden verschillende afwerkingen mogelijk. Zo
kunnen twee screenkasten op
een hoek in elkaar overlopen.

Free Screens
De Free Screens van Saphira kunnen in een
open constructie zonder achterliggend raam
geplaatst worden. Dit is de ideale oplossing
om een uitbouw of veranda te voorzien van
zonwering.
De Free Screens zijn verkrijgbaar in afmetingen
van 6,00m breed en 2,70m hoog, met een
maximale oppervlakte van 16,2m2.

EVO

zij

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 doek is geweven uit glasvezel en daarom
oersterk, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, veten vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden.
Het heeft een gewicht van ca. 525 gram per vierkante
meter.
Door de enigszins open structuur van het doek blijft
het zicht van binnen naar buiten behouden, terwijl de
inkijk van buiten naar binnen overdag vrijwel nihil is.

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?
Goedemorgen meneer De Haan,
Hartelijk bedankt voor de service, het ziet er keurig en mooi uit. Ook een compliment voor uw medewerker,
die alles zeer secuur en correct heeft afgewerkt en ook goede uitleg heeft gegeven.
Laat nu de zon maar schijnen!

Cissi Driessen, Den Bosch

Koperwerf 24a
2544 en  Den Haag

Connect with us!

(070) 321 24 44
saphiramarkiezen

info@saphiramarkiezen.nl
www.saphiramarkiezen.nl

