Max. 5,5 m

Max. 3,0 m
Getoonde uitvoering: La Rioja

Knikar m-ter rasscher m
Gota®

Zonnig design
De Gota® is een nieuw type zonnescherm, dat door zijn

Dit unieke scherm, met z’n speelse en moderne vormgeving,

unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaat-

heeft speciale montagesteunen. Deze zijn voor zowel muur-

sen is. Het unieke stelmechanisme van de Gota® gaat

als plafondbevestiging geschikt. Denk bv. aan montage onder

schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige

balkons. Bovendien zijn de montagesteunen voorzien van

zijkappen waardoor hij zeer compact oogt.

een inhaaksysteem die de montage van het scherm
makkelijker maken. De maximale afmeting van het scherm is
550 cm breed bij een uitval van 300 cm of 600 cm breed bij
een uitval van 250 cm.

Om uw Gota® een persoonlijk tintje te geven en perfect af te
stemmen op uw omgeving kunt u een keuze maken
uit het enorme aanbod van zonweringdoek.

®

Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek van een
uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal
vuil- en waterafstotend. Daarnaast beschermt het doek u
tegen UV-straling en houdt het doek, afhankelijk van de
doekkeuze, tot meer dan 90% van de zonnewarmte tegen.

Tibelly® doeken
De Tibelly®-collectie biedt u

acrylaatvezels. Dat wil

beschermen tegen de scha-

een uitgebreid kleurenpalet

zeggen dat de kleurharsen

delijke effecten van de zon.

preventie. Tibelly® steunt

en een rijke schakering in

worden toegevoegd tijdens

Huidkanker is namelijk de

deze campagne financieel

uni’s, blokstrepen en fantasie-

de productie van de vezel.

meest voorkomende vorm

door € 0,10 per verkochte

dessins. Deze uitzonderlijk

Het doek krijgt zo een uit-

van kanker. De schadelijke

meter Tibelly-doek te done-

grote keuze in zonwering-

zonderlijke kleurechtheid.

UV-stralen van de zon zijn

ren. Zon verstandig en zoek

doek maakt het mogelijk

Doordat het doek een extra

de hoofdveroorzaker van

tijdig de schaduw op (kijk ook

een persoonlijk tintje aan uw

water- en vuilafstotende

deze vorm van kanker. KWF

op www.zonverstandig.nl)!

zonwering te geven.

nabehandeling krijgt, is het

Kankerbestrijding voert

Tibelly -doek wordt geweven

onderhoud heel eenvoudig.

voorlichtingscampagnes op

uit in de massa gekleurde

Het is belangrijk om u goed te

het gebied van huidkanker-

®

Gesloten cassette

De techniek

raampartij altijd van schaduw

De uitvoering

De armen zijn bevestigd aan

kan worden voorzien. De in te

U kunt kiezen uit zes stan-

twee robuuste aluminium

stellen hoek is bij muurmontage

daard schermkleuren!

steunen met inhaaksysteem,

5-70 graden en bij plafond-

die op de gevel of aan het

montage 18-90 graden.

Doek: Tibelly® 370
Scherm: Technisch zilver

plafond worden gemonteerd.

Tibelly® doek dessin

Léon

Door de unieke constructie van
het scherm is het mogelijk het

181 mm

scherm in vele standen in te
stellen, zodat uw terras en/of
235 mm

Doek: Tibelly® 371
Scherm: Wit

Asturias

Doek: Tibelly® 373
Scherm: Crème

Navarra

De bediening
De Gota® is standaard

Natuurlijk behoort een draad-

geschikt voor een elektrische

loze bediening ook tot de

bediening.

mogelijkheden.

Nog luxer en gebruiksvriendelijker wordt het scherm
door plaatsing van een
zon-/windautomaat,
waardoor het scherm

Doek: Tibelly® 372
Scherm: Structuurlak Sepia
bruin

Murcia

Doek: Tibelly® 374
Scherm: Structuurlak zwart

Madrid

automatisch uitgaat of
wordt ingetrokken!

Doek: Tibelly® 375
Scherm: Structuurlak antraciet

®

Uw zonwering specialist:

La Rioja

