Strak design of elegante
stijl. Estate geeft u de keus.
Binnen de verschillende typen zonwering onderscheiden we de diagonale
vorm. De schuine hoek zorgt voor bescherming tegen laag invallend licht.
Dit type zonwering beschermt u binnen in huis tegen oplopende temperaturen en geeft aan de buitenzijde van uw woning een strakke of elegante
look. Daarom laten we u kiezen uit een uitvalscherm of een markies. Welke
stijl dan ook past bij u en uw huis, met Estate maakt u een voortreffelijke
keus. We zullen u uitleggen waarom.

•Uitvalschermen
Uitvalschermen van Estate hebben een strak design.
Uit een kleine cassete ontpopt zich een schitterende
zonwering die voor heel veel schaduw binnen in uw
huis zorgt. Zo geniet u binnen van aangename
temperaturen, terwijl u buiten geniet van een mooie
zonwering!
De ST-100 en ST-200 uitvalschermen hebben een
dichte cassette. Dus in gesloten toestand ziet u het
doek niet en wordt het optimaal afgeschermd tegen
weersinvloeden. Bijkomend voordeel van dit uitvalscherm is de variabele uitvalshoek. Deze kan op elke
specifieke situatie worden aangepast.
Uitvalarmen
Uitvalschermen kunnen perfect tegen een winderige
omgeving. Het geheim schuilt in de zogenaamde
armen. Standaard is bij Estate de windvaste arm voor
gemiddelde windvang. De windvaste balkonarm kan
meer dan gemiddelde windvang aan, terwijl de
stormvaste arm met gasdrukveren topprestaties
levert als de wind echt aanwakkert. Voor sommige
situaties kan uw dealer u adviseren een duplex glijarm te nemen. Met deze arm kunt u een bepaalde
doorloophoogte realiseren. Kortom, Estate heeft een
uitvalscherm dat voldoet aan alle wensen en eisen!

Tekening van de gesloten cassettevorm

•Markiezen
Tot de diagonale zonwering hoort ook de markies. Ten opzichte van het uitvalscherm weert de
markies ook invalllend licht aan de zijkanten. Hiermee creëert u optimale schaduw in uw woning.
Voor binnen is dat een groot effect van dit type
zonwering. Aan de buitenkant echter is het ook
dubbel genieten. Genieten van een elegante stijl
die extra allure geeft aan uw huis. Een Estate markies is gemaakt met hoogwaardige aluminium
profielen. De omkasting is van kwalitatief sterk
hardhout dat geschilderd wordt in de kleur die u
zelf mag bepalen!

Het effect voor binnen én buiten is met deze
zonwering verbazingwekkend

Doekcollectie 2013+
Kennismaken met onze vollédig vernieuwde
doekcollectie geeft u een blik in de verre toekomst. De nieuwe Swela-Sunvas collectie wordt
terecht gewaardeerd als een collectie met
‘warme doektinten met een fluweelachtige grip’.
Naast Sunvas kunt u ook kiezen voor een SewlaSunsilk schermdoek: een hightech-doek met zelfreinigend effect bij regen! Ook voor horecagelegenheden is het Sunsilk doek een absolute
aanrader!
Bedieningscomfort
Binnen dit type zonwering adviseren we voor uitvalschermen altijd electrische bediening. Bij een
markies hoort meer een handmatige bediening
door middel van een koord, maar vanzelfsprekend bieden we hiervoor ook electrisch bedieningscomfort!

Een opbouwschakelaar is de basisuitvoering. U
bedient deze met de hand. Een op afstand bediende motor geeft u echter veel meer comfort
en gemak. In combinatie met een fraaie handzender kunt u uw nieuwe zonwering bedienen waar
u ook bent in huis. Laat u voorlichten over de
keuzemogelijkheden hierin. Tip: een zon- en
windautomaat bedient automatisch uw zonwering bij afnemende of toenemende zon en/of
wind. Estate dient de mens...
Garantie
U stelt prijs op een grote mate van zekerheid?
Dan past een Estate product helemaal bij u.
Met uw aankoop bent u verzekerd van 3 jaar
garantie. Dit is een ‘volledige garantie’ op
fabricage- of constructiefouten. Deze garantie
omvat de levering van materialen én onderdelen.
Een extra bevestiging dat u met Estate Zonwering
de juiste keus maakt.

