
Daglicht flexibel en 

Met buitenjaloezieën van WAREMA
stijlvol aansturen.



U wilt het zonlicht in uw huis afhankelijk van het moment van de dag en persoonlijke voorkeuren aan 
kunnen sturen? Unieke lichtaccenten en een echt feelgoodklimaat creëren in uw interieur?

Als marktleider en gerenommeerde zonlichtmanager ontwikkelen wij van WAREMA sinds meer dan 
50 jaar hoogwaardige en designgerichte buitenjaloezie-oplossingen. Nieuwbouw of renovatie. Onze 
systemen passen zich stemmig aan elke gevel aan en garanderen u op elk moment een flexibel gebruik 
van het daglicht. Perfect afgestemd op uw wensen. Gewoon voor net dat beetje meer woonkwaliteit en 
maximale energie-effeciëntie.

Nieuwsgierig geworden? Ontdek de wereld van de buitenjaloezieën van WAREMA.

Schep een binnenomgeving 
waarin u zich prettig voelt.



Doorkijk en inkijkbeveiliging 
perfect gecombineerd: 
technologie ProVisio

Een buitenjaloezie met de technologie ProVisio houdt niet alleen 
warmte en verblindende zonnestralen buiten. Dankzij de vanuit 
de verschillende menselijke invalshoeken ontwikkelde lamellen 
beschermen ze ook tegen nieuwsgierige blikken terwijl u toch zeer 
goed naar buiten kunt kijken en optimaal gebruik kunt maken van 
het daglicht. Het zicht door de lamellen naar buiten wordt merkbaar 
verbeterd terwijl uw verdiende privésfeer behouden blijft. Bovendien 
kunt u op elk moment genieten van een prettig binnenklimaat met 
maximale energie-efficiëntie. Een echt pluspunt op het gebied van 
woonkwaliteit!

Buitenjaloezie met ProVisio

Buitenaanzicht 
standaard

Buitenaanzicht 
ProVisio

Buitenjaloezie standaard



Een perfecte oplossing – ook voor renovatie: 
voorbouwoplossingen

U wilt een sprekende geveluitstraling 
combineren met perfect gebruik van daglicht? 
Onze voorbouwbuitenjaloezie biedt u alle 
mogelijkheden en laat zich perfect combineren 
met voorbouwrolluiken. De op aanvraag in 
te bouwen solaraandrijving bespaart u bij 
montage achteraf het verleggen van elektrische 
leidingen. Ook qua design overtuigt de 
voorbouwbuitenjaloezie met talrijke kleuren en 
aantrekkelijke kapvormen. Voor een persoonlijke 
zonweringsoplossing, geheel naar uw smaak.

▶WMS – WAREMA Mobile System
Een WMS hand- of wandzender of 
toch liever met uw smartphone via 
WMS WebControl? Met WMS kunt u 
alle buitenjaloezieën en aanverwante 
altijd eenvoudig draadloos aansturen.

▶ Ingebouwd hor-rolgordijn
Het hor-rolgordijn zorgt ervoor dat u altijd 
beschermd bent tegen ongewenste plaaggeesten.



De allrounders die voldoen aan elke eis: 
geveloplossingen

Als echte 'klassieker' 'bieden onze geveljaloezieën 
alles wat u nodig hebt voor een prettige 
feelgoodsfeer binnen de vier muren van uw eigen 
huis. De systemen kunnen aan nagenoeg elke 
gevel worden gemonteerd. Verschillende kleuren 
en lamelvormen zorgen ervoor dat u volledig vrij 
bent in de keuze van uw zonwering. Voor 
asymmetrische glazen oppervlakken zijn ook 
schuine buitenjaloezieën verkrijgbaar. Dat is 
zonlichtmanagement anno nu.

▶ WAREMA Wisotronic
De Wisotronic is zeer 
geschikt voor de aansturing 
van verschillende zonwe-
ringsproducten. Hij zorgt 
voor een prettig binnenkli-
maat en een behaaglijke 
woon- of werkomgeving 
–  ook als u een keer weg 
bent. 



Altijd optimaal ingebouwd:
kozijnoplossingen 

Raam-systeem-buitenjaloezieën en nieuwbouw-
opbouw-buitenjaloezieën zijn snel en eenvoudig 
rechtstreeks op het kozijn te monteren en bieden 
daarmee de perfecte zonweringsoplossing voor 
nieuwbouw en renovatie. Geheel naar uw wensen 
voegen ze zich bijna onzichtbaar in de gevel of leveren 
optische accenten. Geniet van een aantrekkelijke 
vormgevingsvrijheid voor ontspannen leven en 
werken – altijd in het juiste licht.

▶ WAREMA climatronic® 3.0 
Laat de lamellenhoek van 
uw buitenjaloezieën heel 
gemakkelijk en energiebe-
sparend aansturen, afhan-
kelijk van de stand van de 
zon. Desgewenst ook te 
bedienen via een app.



Voor net dat beetje meer 
veiligheid en comfort: 
uitrusting en toebehoren

Verduisteringslamellen
Ideaal voor uw slaapvertrekken: de 
lamellen sluiten naadloos op elkaar 
aan waardoor u de ruimtes perfect 
kunt verduisteren.

Ingebouwde valbeveiliging
Een glazen ruit bij ramen tot op de 
vloer beschermt u en vooral uw 
kinderen betrouwbaar tegen een 
val. Gelijk meebestellen!

EasyClean-coating
Minder werk door het zelfreinigende 
effect: de speciale coating lost 
vuildeeltjes op en voert ze door 
voldoende water af. 



Oplossingen voor de 
nieuwbouw

My lifestyle. 
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Oplossingen voor het 
terras

Beleef het woongevoel 
op uw terras. 
Met schermen van WAREMA

Oplossingen voor de 
renovatie

Highlights 
besturingssystemen

Wooncomfort tot in de perfectie.
Dankzij de besturingssystemen van WAREMA

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA
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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Neem voor meer informatie contact op met een van onze dealers:

Ontdek zonlichtmanagement.
In onze folders vindt u nog meer oplossingen en producthighlights van WAREMA. 
Gewoon downloaden of aanvragen via www.warema.de/prospekte.
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Hier vindt u ons:


