
Door zijn eenvoud en strakke lijnen is de Polaris een knikarmscherm 

dat bij iedere gevel past. Dankzij een maximale uitval van maar liefst 

3 meter kunt u op zonovergoten en warme dagen volop genieten 

van schaduw en koelte in uw huis en in de tuin. De oerdegelijke 

knikarmen garanderen een vrije doorloop onder het scherm. 

De Polaris is op bijna alle gevels te plaatsen. Het scherm is zeer 

eenvoudig af te stellen en voorzien van inloopwieltjes waardoor de 

voorlijst altijd goed sluit.

Uiteraard is ook het zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit. 

Behalve zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend. 

De vele kleuren en dessins zijn zo te combineren dat ze perfect 

harmoniëren met uw omgeving.

Polaris Knikarmscherm
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Constructie

Knikarmen & kap
De Polaris heeft sterke en stabiele armen. De verbindings-
stukken en profielen zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. 
Bovendien zijn ze voorzien van twee kabels en sterke veren.
De kap is vervaardigd uit corrosiebestendig poedergelakt 
geëxtrudeerd aluminium. Alle bouten, moeren en assen voor 
de knikarmen zijn van roestvast staal. De Polaris is TÜV en 
CE-gekeurd.

De maximale afmetingen zijn: 
- 250 cm uitval bij een breedte van 550 cm
- 300 cm uitval bij een breedte van 500 cm
Daarbij is de maximale uitvalshoek   35 graden.

Bediening
De Polaris is met de hand te bedienen door middel van een 
oogwindwerk met slinger, maar ook elektrische bediening - 
eventueel met afstandsbediening - is mogelijk. 

Zon-/windmeter
Het plaatsen van een zon-/windmeter maakt het scherm 
comfortabel in gebruik. Bij verschillende weersomstandigheden 
zorgt de meter ervoor dat het scherm automatisch uitgaat of 
wordt ingetrokken. Natuurlijk behoort afstandsbediening tot 
de mogelijkheden.

Vormgeving

De Polaris is een stijlvol vormgegeven semi-cassettescherm. 
Semi betekent dat het doek zowel aan de voor- als de boven-
kant tegen weersinvloeden beschermd is. Daarbij is de Polaris 
perfect afgewerkt en eenvoudig te bedienen.

Kleuren
De aluminium behuizing is standaard leverbaar in technisch 
zilver en crème (RAL 9001). Andere RAL-kleuren zijn op 
aanvraag leverbaar.
Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren. 
Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.

 

Doek

Sunstock Holland Collectie
De Sunstock Holland Collectie bestaat uit kwaliteitsdoek met 
een lange levensduur. Zo wordt het SSH-doek geweven uit door 
en door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garan-
deert. Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor het 
optimaal water- en vuilafstotend is.
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