
Vanaf de eerste zonnestralen in de lente tot het aangename 

najaarszonnetje in de herfst: met de Alva windscreen kunt u 

heerlijk beschut en uit de zon op uw terras genieten van het 

buitenleven. 

Het doek van de Alva - Soltis 86 - is zodanig transparant dat het 

u voldoende privacy biedt. U blijft echter ook uitzicht houden op

de omgeving. Tegelijk blijft het verfrissend aangenaam achter uw 

windscherm.

De Alva windscreen is eenvoudig te (de)monteren. Hierdoor kunt 

u de windscreen op meerdere plaatsen gebruiken en kunt u het 

systeem opbergen voor de wintermaanden.

Alva Windscreen
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Bovenaanzicht met 
veerblokkeerknop

Scherm bevestigd
 aan eindpaal

Achteraanzicht

Screendoek Soltis 86 

Doorsnede en 
maatvoering 

Uw SunJoy-specialist:

Constructie

De Alva heeft een aluminium behuizing waarin het doek door 
middel van een veersysteem wordt opgerold. De geïntegreerde 
veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. 
Optioneel en uniek aan dit systeem is de veerblokkeerknop 
waarmee de veer van de windscreen (in uitgetrokken positie) 
vast te zetten is. Daardoor blijft het doek bij wind strakker 
staan.
De Alva is snel en makkelijk te plaatsen en daardoor eenvoudig 
op meerdere plekken te gebruiken. 

Maatvoering
De Alva is met Soltis-doek maximaal 4 mtr lang en met 
acryldoek 3 mtr lang. Advieshoogte: vanaf 1,35 mtr tot 1,9 mtr. 
Afhankelijk van de situatie en in overleg met uw SunJoy-
specialist zijn ook andere hoogtes mogelijk.

Bediening
Het doek is uit te rollen door de treklijst naar buiten te trekken. 
Vervolgens is de treklijst aan een bestaande muur of paal te 
bevestigen. De Alva kan ook worden vergrendeld met een losse 
eindpaal die in of op de grond wordt gemonteerd.

Vormgeving

De Alva is een stijlvol vormgegeven windscreen van aluminium. 
Het scherm is perfect afgewerkt en eenvoudig te bedienen.

Kleuren
De aluminium onderdelen zijn gepoedercoat en leverbaar 
in crème (RAL 9001), antraciet (RAL 7016) en antraciet 
structuurlak (RAL 7016). De handgreep, sluiting en afdek-
kappen zijn gemaakt van getrommeld roestvast staal. 
Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren. 
Daarmee is het windscherm geheel op uw wensen af te 
stemmen.

Reclame
Het doek is in kleur te bedrukken met bijvoorbeeld het 
bedrijfslogo. Dit maakt de Alva uitermate geschikt voor 
reclamedoeleinden. 

Doek

Soltis 86 is speciaal ontwikkeld voor screens en heeft daardoor 
een lange levensduur. Het screendoek is transparant en water- 
en vuilafstotend. 
De Alva is ook leverbaar met acryldoek. Vraag uw SunJoy-
specialist welk doek het beste past bij uw situatie.
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