K n i k a r m - t e rra s s c h e r m
Co n s u l / D i p l o m a a t ®

Het comfortabele knikarm-terrasscherm

Zorgeloos genieten op uw terras. In een sfeer die u het

De Consul en de Diplomaat zijn twee soortgelijke zonne-

meest aanspreekt. De Consul/Diplomaat maakt het

schermen die al jarenlang enorm populair zijn. Bent u op

mogelijk. U bepaalt in een handomdraai hoeveel zon en

zoek naar een eenvoudig scherm, dan is de Consul een prima

het daarmee gepaarde zonlicht uw terras bereiken. Dit

keuze. De Diplomaat is de luxere uitvoering van de Consul.

type scherm is de perfecte combinatie van degelijkheid en

De maximale breedte van beide schermen is 500 cm bij een

schoonheid.

uitval van 300 cm en 550 cm bij een uitval van 250 cm.

Natuurlijk kiest u zelf de kleur en het dessin van het doek.
Het aanbod in zonweringdoek is enorm. Het is dus altijd
mogelijk een combinatie te maken die helemaal past bij uw
omgeving. Het spreekt voor zich dat ook dit zonweringdoek
van een uitstekende kwaliteit is. Behalve zonwerend is het
materiaal vuil- en waterafstotend.

®
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De techniek

De vormgeving

Doordat de knikarmen zijn

De uitval is traploos instel-

De knikarmen zijn bevestigd

De vormgeving van de

gemaakt van hoogwaardig

baar naar 150, 200, 250 of

aan twee robuuste alumini-

Consul/ Diplomaat is tijd-

aluminium profiel en voor-

300 cm.

um steunen die op de gevel

loos. Dit scherm is niet

zien zijn van twee kabels en

worden gemonteerd. Het

voor niets al jaren populair.

sterke veren, zijn ze zeer

gehele scherm is een duur-

sterk en stabiel. Uiteraard

zaam stuk techniek, waar-

zijn alle bouten, moeren en

voor uitsluitend kwaliteits-

assen van roestvast staal.

onderdelen worden gebruikt.

(Diplomaat). Moffelen wil

nat gelakt zou zijn.

U kunt, naast de kleur en

lijke kleur en glans van uw

zeggen dat de kleur

Bovendien is uw cassette

het dessin van het doek, de

aluminium cassette behou-

middels een speciaal ver-

op deze manier goed

kleur kiezen van de casset-

den blijft ondanks weers-

hittingsproces wordt aan-

bestand tegen UV-licht en

te. Zowel de Consul als de

en tijdsinvloeden. U kunt

gebracht. Dit proces zorgt

corrosiebestendig.

Diplomaat zijn verkrijgbaar

ook kiezen voor een

ervoor dat de laklaag aan-

in zilverkleur. Een speciale

gemoffelde cassette in wit

zienlijk beter slag- en slijt-

behandeling (anodiseren)

(Consul) of crème

vast is dan wanneer deze

U

zorgt ervoor dat de natuur-
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De knikarmen

De bediening

Tibelly doeken

acrylaatvezels. Dat wil

De Consul/ Diplomaat

De Tibelly-collectie biedt u

zeggen dat de kleurharsen

wordt standaard uitgevoerd

een uitgebreid kleurenpalet

worden toegevoegd tijdens

met een soepel lopend

en een rijke schakering in

de productie van de vezel.

uni's, blokstrepen en fantasie-

Het doek krijgt zo een uit-

stang. Houdt u echter van

weersomstandigheden

dessins. Deze uitzonderlijk

zonderlijke kleurechtheid.

gemak en comfort, dan

automatisch uitgaat of

grote keuze in zonwering-

Doordat het doek een extra

kiest u voor een elektrisch

wordt ingetrokken.

doek maakt het mogelijk

water- en vuilafstotende

bediend scherm. Het top-

Natuurlijk behoort ook

een persoonlijk tintje aan

nabehandeling krijgt, is het

punt van luxe is een

afstandsbediening tot de

uw zonwering te geven.

onderhoud heel eenvoudig.

scherm uitgerust met een

mogelijkheden.

Tibelly doek wordt geweven

windwerk en een slinger-

uit in de massa gekleurde

zon-/windmeter. Deze
meter zorgt ervoor dat het
scherm bij verschillende

Uw Aurora specialist:
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