Knikarm-terrasscherm
Oliva®

Zonnig design

De Oliva® 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

heeft speciale montagesteunen. Deze zijn voor zowel muur-

plaatsen is. De fraaie afwerking van de Oliva® met

als plafondbevestiging geschikt. Denk bv. aan montage onder

olijfvormige zijkappen met daarachter het unieke

balkons. Bovendien zijn de montagesteunen voorzien van

stelmechanisme oogt zeer compact.

een inhaaksysteem die de montage van het scherm
makkelijker maken. De maximale afmeting van het scherm is
600 cm breed bij een uitval van 350 cm!

Om uw Oliva® 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.
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smeedwerk. Door een nieuw
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afgeronde vormgeving is dit
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Alle bouten, moeren en
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assen zijn van roestvast
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of zelfs 350 cm!

De uitvoering

De techniek
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De armen zijn bevestigd aan
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Door de unieke constructie van
het scherm is het mogelijk het
scherm in vele standen in te
stellen, zodat uw terras en/of

De bediening
De
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Het doek krijgt zo een uit-
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uit in de massa gekleurde

Techniek achter de schermen
Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ. http://www.avz.nl

