ZIPPRO
ZIPPRO

“… De nieuwe
vrijheid
in vele
kleuren!”

Gewoon
van het leven genieten !

8 5
100

Geeft uw
fantasie vleugels
De verticale zonwering ZIPPRO
85/100 geeft een meervouwige
meerwaarde aan uw gevel of veranda:
een perfecte bescher-ming tegen zon
en inkijk, een hoogwaardige
ruimtedecoratie, een heel bijzonder,
sfeervol licht
– en toch blijft de blik naar buiten
ongehinderd mogelijk.
De ZIPPRO 85/ZIPPRO100 is speciaal ontwikkeld
voor ramen, loggia’s en veranda’s.
De ZIPPRO 850/ZIPPRO100 is uitgerust met zijgeleiders
en een compacte cassette, die het opgerolde doek optimaal
beschermt.

GELEIDING
GESLOTEN (Z)

Standaard gebeurt de bediening via een elektromotor. optioneel
is de ZIPPRO 85/ZIPPRO 100 ook verkrijgbaar met een
wind-werk (buitenbediening) of met een binnenbediening door
middel van een knikslinger (minderprijs).

ICRO 85 Z en 100 Z wordt het doek aan de
zijkant geleid (ritsgeleiding).
Windscherm: Een overmatig slaan bij felle wind wordt door
deze zijgeleiding doeltreffend verhinderd.
Zonnebescherming: Het scherm en de zijgeleiders vormen
bovendien één geheel. Zo kunnen de normaal aan de zijkanten
optredende lichtspleten niet ontstaan.
Insectenbescherming: De zijgeleiding voorkomt verder ook dat
bladeren of insecten binnendringen.

Stoffen
Voor de bespanning bieden wij glasvezelweefsels en Soltis 92 met een grote keuze
aan kleuren uit het gehele kleurenspectrum aan. Ook verduisteringsdoeken zijn
verkrijgbaar.
Het glasvezelweefsel (afb. links) biedt
een uitstekende bescherming tegen zon
en inkijk, terwijl het zicht naar buiten toch
gewoon vrij blijft.

Modellen
en afmetingen
◗◗ De ZIPPRo 85 Z
hebben een cassettegrootte
van 86,5 x 87,5 mm.

◗◗ De ZIPPRo 100 Z
hebben een cassettegrootte
van 101,5 x 102,5 mm.
Met deze twee cassetteformaten is een
groter bereik mogelijk met een geoptimaliseerde, minimale cassettegrootte.

Technische
details
◗◗ De geringe afmetingen en het moderne
design van de cassette creëren een
elegante look aan elke gevel. De nauwe
muuraansluiting zorgt voor een harmonische overgang naar de huisgevel.

◗◗ Zijgeleiders en onderlijst
vormen een optische eenheid.

TECHNIEK
Certificering

Garantie

Kwaliteit en techniek
volgens CE-norm

Zippro1000

Montage

MODEL / Type
Aandrijving

850 (Z)
1000 (Z)
Gesl.
Gesl.
motoraandrijving (elektromotor),
windwerk/wormwieloverbrenging (buitenbediening) of binnenbediening door middel van
knikslinger desgewenst mogelijk (minderprijs)

Wand
MIcRo 850

Veldbreedtes
.
motoraandrijving
max.
max.
1-delig
275 cm
400 cm
800 cm
2-delig
–
.
max.
max.
Installatiehoogtes
250 cm
200 cm
375 cm
375 cm
motoraandrijving
Veldbreedtes
windwerk
max.
max.
max.
max.
1-delig
300 cm
200 cm
340 cm
200 cm
Installatiehoogtes
max.
max.
max.
max.
windwerk
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
Nauwkeurige productie in alle tussenliggende maten
(tot op de centimeter)!
Leveringsomlevering incl. zijgeleiders, geen consoles
vang, bevestiging benodigd
Framekleuren
– keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag
Zonnescherm– uit onze LEWENS-collectie
doeken
– glasvezelweefsel (Sergé)
– Soltis 92 (meerprijs)
– verduisteringsdoeken (meerprijs)
Extra uitrusting – zon- en windautomaat
– elektromotor met geïntegreerde draadloze
bediening

MIcRo 1000

102,5

Technische kenmerken

87,5

Zippro 850

5 jaar garantie
op alle Lewenssysteemonderdelen

Bevestiging van de zijgeleiders
Zippro 850 / 1000

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!
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