Terraszonwering

terraszonwering op maat
In de lente en de zomer is het heerlijk om met een drankje op het terras te zitten, maar teveel warmte
en de zon in je gezicht kunnen het al gauw onaangenaam maken. Kies voor een terrasscherm van
Saphira Markiezen, dan bepaalt u zelf hoeveel zon u doorlaat.
Er zijn veel keuzes te maken wanneer u op zoek bent
naar een terrasscherm. U kunt het scherm volledig
aanpassen naar uw eigen wensen.
Zo is er een ruime keuze in breedtes en uitvallen,
die elk een eigen sfeer met zich meebrengen. Door
de horizontale constructie van een terrasscherm
behoudt u het zicht naar buiten en kunt u zich vrij
bewegen onder het scherm.

Voordelen
✔ Creëren sfeer en schaduw op uw terras
✔ Bescherming tegen schadelijke UV-straling
✔ Optimale bewegingsvrijheid onder de zonwering
✔ Keuze uit exclusieve doekdessins
✔ Extra comfort met draadloze bediening (optioneel)

Optimaal comfort
Combineer uw terraszonwering met de speciale
terrasverwarming en verlichting. Hierdoor heeft u
ook ’s avonds de ultieme sfeer op uw terras.

Profiteer ook van de diverse bedieningsopties. U kunt
het scherm bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd
uit laten voeren, optimaal comfort.

De terrasschermen van Saphira. De ideale oplossing voor een comfortabel én sfeervol terras!

De techniek achter uw terrasscherm
Laat u verleiden. Een topklasse terrasscherm dat ondanks zijn compacte afmeting toch op grote breedtes
verkrijgbaar is. Met zijn slanke en elegant vormgegeven kast een scherm dat geopend net zo mooi is als in
gesloten toestand.
Kiest u voor electrische
bediening, dan krijgt
u een Somfy motor in
uw scherm. Naar keuze
met draaischakelaar,
afstandbediening, of als
u het nog comfortabeler
wenst: bediening via uw
iPhone, iPad, Android
smartphone of tablet.

Acryldoek van Dickson,
Sattler en Tibelly,
Sunvasdoek van
Swela.. kiest u maar!
Sunmaster stikt al haar
doeken met het UVbestendige, doorzichtige
Tenara garen! Alle
doeken zijn kleurecht,
rot- en schimmelvrij
en nanotechnologisch
behandeld tegen vuil.

Een ranke, rond
vormgegeven aluminium
cassette zorgt ervoor
dat doek en armen
opgeborgen zitten
tegen weer en wind!
De wanddikte van het
toegepaste aluminium is
riant, evenals de dikte
van de laklaag.

De hypermoderne
Atlas knikarmen zijn de
drijvende kracht achter
het knikarmscherm.
Naast een uitstekende
veerspanning bieden
deze armen optisch ook
het beste: draaiende
delen worden keurig aan
het zicht onttrokken.

Type ’t Gooi
Een goed terrasscherm hoeft niet duur te zijn. Met zijn halfronde vormgeving heeft het scherm een eigentijds
design. Een sterk ontwerp dat bestaat uit kwalitatief goede materialen tegen een aantrekkelijke prijs.

specificaties:
Max. maat

5000 b x 3000 h mm
5500 b x 2500 h mm

Omkasting	halfrond
Bediening	elektrisch met schakelaar

✔	Gunstig

geprijsd
✔	Wordt met slechts twee steunen gemonteerd
✔	Leverbaar in Ral 9001, crème/wit en Ral 7016
antracietgrijs structuurlak
✔	Keuze uit een uitgebreid scala van doekkleuren,
patronen en dessins

(handzender optioneel)
Kleuren

crème/wit en antracietgrijs

Type Gota
De Gota is het meest verkochte zonnescherm. Dankzij zijn fraaie druppelvormige
vormgeving oogt het scherm zeer compact en heeft het een speels uiterlijk.

specificaties:
Max. maat

5500 b x 3000 h mm
6000 b x 2500 h mm

Omkasting

druppelvormig

Bediening	elektrisch met handzender
Kleuren	Ral 9010, Ral 9001
Structuurlak

Ral 7016, Ral 9005 en Sepia

✔	Het

doek wordt volledig beschermd door de cassette
✔	Bevestigingsmaterialen niet zichtbaar
✔	Altijd perfect sluitend dankzij uniek oploopsysteem
✔	Somfy io-motor, standaard met afstandbediening.
✔	Doekrek wordt gecompenseerd door de motor
✔	Leverbaar in 5 standaard kleuren
✔	Keuze uit een uitgebreid scala van doekkleuren,
patronen en dessins

Type Oliva
De Oliva is het grote broertje van de Gota. Dankzij unieke stelmogelijkheden in vrijwel iedere situatie te
plaatsen. Door speciale montagesteunen is de Oliva geschikt voor zowel muur- als plafondbevestiging.

specificaties:
Max. maat

6000 b x 3500 h mm
6500 b x 3000 h mm

Omkasting

ovaal

Bediening	elektrisch met handzender
Kleuren

Ral 9001, Ral 9010

Structuurlak

Ral 7016 (antraciet)

✔	Het

doek wordt volledig beschermd door de cassette
✔	Ook geschikt voor plafondbevestiging
✔	Maximale uitval 350 cm
✔	Altijd perfect sluitend dankzij uniek oploopsysteem
✔	Somfy io-motor, standaard met afstandbediening.
✔	Doekrek wordt gecompenseerd door de motor
✔	Leverbaar in 3 standaard kleuren
✔	Keuze uit een uitgebreid scala van doekkleuren,
patronen en dessins

Type Senza
Het compacte knikarmscherm Senza heeft een zeer fraaie vormgeving. De mooie cassette zorgt ervoor dat
alle bewegende delen, inclusief het zonweringdoek, keurig opgeborgen zijn wanneer het scherm gesloten is.

specificaties:
Max. maat

7500 b x 3500 h mm
of gekoppeld tot 15m

Omkasting

half rond

Bediening	elektrisch met schakelaar
(handzender optioneel)
Kleuren

Ral 9001 en Ral 7016 (antraciet)

✔	Zeer

grote breedtes leverbaar
✔	Altijd perfect sluitend dankzij uniek oploopsysteem
✔	Bedienbaar met een elektrische Somfy bediening met
draaischakelaar
✔	Doekrek wordt gecompenseerd door de motor
✔	Leverbaar in Ral 9001 creme/wit & antraciet Ral 7016
✔	Keuze uit een uitgebreid scala van doekkleuren,
patronen en dessins

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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