Geen schaduw of
overdekt terras, maar
toch volop genieten
van het mooie weer?
Met de stijlvolle
SunCover bent u ook
op zonrijke plekken
beschermd en beschut
tegen de zon en desgewenst de wind.

SunCover
(vrijstaande) terraszonwering

Met haar strakke, luxe en solide uitstraling combineert de
SunCover design en functionaliteit optimaal.
Zo is het unieke zonweringsysteem zowel vrijstaand als aan
een gevel of schutting te monteren. De meeste bouten en
moeren zijn van buitenaf niet zichtbaar. Het doek is niet alleen
volledig horizontaal, maar ook schuin in te stellen. Door de
SunCover te voorzien van afstandsbediening heeft u optimaal
bedieningscomfort.
De SunCover is de ideale terraszonwering voor horecagelegenheden. Op scholen kan de SunCover spelende kinderen in de
zomer bescherming bieden tegen de schadelijke UV-straling.
De SunCover staat het hele jaar buiten: ook met het doek
in de cassette is het een opvallend en mooi object dat de
aandacht trekt.

Constructie
De SunCover heeft een solide frame van gepoedercoat
hoogwaardig aluminium. Speciaal ontwikkelde inwendige koppelstukken, die van buitenaf niet zichtbaar
zijn, zorgen voor een stabiel geheel.
De SunCover is vrijstaand te plaatsen, maar kan ook aan
een muur/gevel worden gemonteerd. De hellingshoek
van het doek is verstelbaar en daarmee af te stemmen
op een laagstaande zon of een lichte regenbui.

Afmetingen
De SunCover is maximaal 4 mtr breed x 4 mtr diep (ongekoppeld). De hoogte is variabel, ongelijke hoogtes zijn ook mogelijk.
De SunCover is onbeperkt aan elkaar te koppelen, zowel in de
breedte als in de diepte.
Vrijstaand
met LockScreen

Vrijstaand
met ongelijke hoogtes

Gevelmontage

Gekoppeld
voor groot terras

Gekoppeld
om een hoek

Bediening
De SunCover is alleen elektrisch te bedienen, bij voorkeur met
afstandsbediening.
De SunCover heeft twee motoren: een motor in de oprolbuis
die ervoor zorgt dat het horizontale doek wordt opgerold en een
motor die de voorzijde van het scherm naar beneden en weer
omhoog laat bewegen.
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.
Afvoergoten
De SunCover is uit te breiden
met een afwateringsysteem.
De afvoergoten (zie illustratie)
zorgen ervoor dat regenwater
meteen wordt afgevoerd zodat
het tussen de gekoppelde
schermen droog blijft.

Extra beschermd tegen zon en wind
De SunCover is aan de zijkanten uit te breiden met de
LockScreen en de Alva windscreen als extra bescherming
tegen zonnestralen en wind. Beide screens worden tussen
de staanders geplaatst. De LockScreen is elektrisch te
bedienen.
U kunt kiezen uit twee soorten screendoek: glasvezeldoek
en Soltis-doek. Beide doeken hebben hun eigen specifieke
lichtdoorlatende eigenschappen en uitstraling.

Horeca & scholen
De SunCover is de ideale terraszonwering voor horecagelegenheden. Op het doek kan bijvoorbeeld het bedrijfslogo worden
gedrukt. Doordat de SunCover permanent buiten staat, vormt
de terraszonwering een goed alternatief voor de luxe horecaparasol die na de zomer moet worden opgeborgen.
Ook op scholen kan de SunCover spelende kinderen in de zomer
bescherming bieden tegen de schadelijke UV-straling. Juist in
de zomer - als de kinderen veel buiten spelen en de straling
hoog is - kan terraszonwering, bijvoorbeeld boven een zandbak, een oplossing zijn.

Vormgeving
De SunCover is stijlvol en sierlijk vormgegeven, perfect
afgewerkt en eenvoudig te bedienen. De meeste bouten
en moeren zijn van buitenaf niet zichtbaar.
Kleuren
Het aluminium, gepoedercoate frame is verkrijgbaar in wit
(RAL 9010) en antraciet structuurlak (RAL 7016). Andere RALkleuren zijn op aanvraag leverbaar.
Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren.
Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.
Promotie
Het doek is in kleur te bedrukken, bijvoorbeeld met een
bedrijfslogo. Dit maakt de SunCover uitermate geschikt voor
promotiedoeleinden.
Wit (RAL 9010)

Antraciet structuurlak
(RAL 7016)

Doek
De Tibelly Collectie bestaat uit kwaliteitsdoek met een lange
levensduur. Zo wordt het Tibelly-doek geweven uit door en
door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garangaran
deert. Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor
het optimaal water- en vuilafstotend is. Ook andere soorsoor
ten doek kunnen bij de SunCover worden toegepast.
Regenwerend
Wilt u ook bij regenachtig weer buiten kunnen zitten en
toch droog blijven? Kies dan voor een SunCover met regenregen
werend doek, eventueel in combinatie met afvoergoten.
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Optimaal zonwerend: elke hoek is af te schermen voor zon en wind.
Flexibel inzetbaar: zowel vrijstaand als aan een gevel te plaatsen.
Groot en eindeloos koppelbaar: handig voor grote groepen, scholen en horecagelegenheden.
Permanent: afbreken en opbergen is niet nodig.
Gebruiksvriendelijk: dankzij elektrische bediening.
Stijlvol: vrijwel geen zichtbare bouten en moeren en een volledig horizontaal doek.
Persoonlijk: het doek is te bedrukken met bijvoorbeeld een bedrijfslogo.
Onderhoudsarm: het frame is gemaakt van aluminium.
Vuil- en waterafstotend: houdt geen vuil vast door het oprollende en geïmpregneerde doek.
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