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Screens 
 

Screen Excellent wordt  
vooral toegepast waar  
andere vormen van 
zonwering onmogelijk of 
uit esthetisch oogpunt 
ongewenst zijn. Screen 
Excellent kunnen in 
neergelaten toestand  
blijven, zonder dat de 
weersomstandigheden  
veel invloed heeft op het  
profiel of screendoek.  
Dankzij de geleiders is de 
Screen Excellent daarnaast  
nauwelijks windgevoelig. 
 

       

        

Het zonreflecterende 
glasvezeldoek isoleert 
uitstekend: in de zomer 
houdt het doek de zon en de 
warmte buiten. Dit wordt mede 
gerealiseerd doordat er een 
isolerende luchtlaag tussen ruit 
en screendoek aanwezig is. 

 Het materiaal filtert het 
zonlicht maar het zicht naar 
buiten blijft gehandhaafd. 
Voordeel van het screendoek 
is dat inkijk overdag van buitenaf 
niet mogelijk is. Handig wanneer 
u bijvoorbeeld vaak afwezig 
bent. 

 Plaatsing van een Screen 
Excellent verstoort het ontwerp 
van uw woning niet. Het fijne 
aluminium profiel, dat zelfs in de 
kleur van uw houtwerk leverbaar 
is, wordt op het kozijn geplaatst 
waardoor het nauwelijks opvalt. 
 

 

                   Meer info kijk op http://www.ervolux-zonwering.nl/screen 
 

http://www.ervolux-zonwering.nl/screen


  

De Techniek 
De constructie van de Screen Excellent is 
zeer eenvoudig. Het doek 'loopt' tussen 
twee geleiders. Het screendoek is 
verzwaard met een aluminium onderlijst 
en glijdt daardoor vanuit de kap tussen de 
geleiders naar beneden. Kap, geleiders 
en onderlijst, kortom alle profieldelen van 
een screen, zijn uitgevoerd in 
hoogwaardig aluminium, waardoor een 
zeer lange levensduur en veel 
gebruiksplezier gegarandeerd wordt. 
 
Het doek van de Screen Excellent wordt 
geweven uit draden van glasvezel en is 
enigszins open van structuur. Dankzij de 
zonreflecterende werking van het doek 
wordt zo'n 80% van de warmte gefilterd, 
terwijl licht wel wordt doorgelaten. Het 
doek heeft daarnaast, dankzij de speciale 
weeftechniek, de eigenschap dat u wel 
van binnen naar buiten kunt kijken maar 
niet andersom. Op en top privacy dus. 

 
 
 

SCREENS  Excellent 

De Bediening 
Kleinere Screens kunnen worden  
bediend door middel van een band. 
Bij grotere uitvoeringen middels een  
windwerk met slingerstang.  
De handbedieningen kunnen zowel  
buiten als binnen worden geplaatst. 
Het summum van comfort wordt  
bereikt door montage van een 
elektrische bediening gekoppeld  
aan een zon & windautomaat. 
Uw screen wordt zon volautomatisch 
neergelaten en opgehaald, zonder 
dat u er naar om hoeft te kijken. 

 
 

 

Samengevat 
De Screen Excellent is een weinig 
opvallende, vlakhangende 
zonwering die het ontwerp van uw 
woning niet verstoort. Een screen is 
daarnaast vrijwel ongevoelig voor  
weersinvloeden. 
 
Het zonreflecterende doek filtert het 
zonlicht en heeft daardoor een 
isolerende werking.Zicht naar 
buiten blijft daarbij behouden. 
Dankzij de speciale weefstructuur is 
inkijk overdag van buiten naar 
binnen vrijwel nihil. 

 
Kwartronde kap 

 
 

 

 

Schuine kap 

De modellering 
De Screen Excellent is 
leverbaar met een 
facet kap (afgeschuind) 
of een kwartronde kap. 
Afhankelijk van uw 
voorkeuren voor vorm, of 
afhankelijk van de 
voorkomende vormen in de 
bouw van uw woning, kunt u 
een keuze maken uit één 
van de profielsoorten. 
 

De materialen 
De kap, geleiders en 
onderlijst zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig aluminium dat 
naar keuze geleverd wordt 
in technisch zilver 
(aluminium-kleur), gemoffeld 
in wit of een andere RAL 
kleur. Standaard wordt de 
Screen Excellent uitgevoerd 
in technisch-zilver. 

Screendoek 
Het glasvezeldoek dat wordt gebruikt 
voor Screens is oersterk en lichtecht. 
Het doek van de Screen Excellent 
wordt spanningvrij afgewerkt waardoor 
het altijd vlak hangt. De Screen 
Excellent biedt een ruime keuze uit 
screendoeken in een uitgebreide reeks 
kleuren uit de Swela Screen 
Collectie.Daarnaast is  het doek voor 
de Screen Excellent verkrijgbaar in een 
multicolor uitvoering, een speciale 
weving van meerdere kleuren in één 
doek. Dit biedt de mogelijkheid met 
zeer subtiele kleuraccenten te werken. 

 
 

Screen Excellent: 
een verantwoorde 

zonwering! 
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