
Creëer van stijlvolle plek-

Screens met ZIP-geleiding
jes om u terug te kunnen trekken.



U bent op zoek naar een effectieve zonwering voor thuis en wilt daarbij niet inleveren op modern design en 
functionaliteit?

Onze oplossing: de esthetische en windvaste screens met ZIP-geleiding. Dankzij een verscheidenheid 
aan dessins, kleuren en uitvoeringen garanderen ze een unieke vormgevingsvrijheid en geven uw gevel 
met strakke lijnen een optisch accent. In combinatie met een doordacht besturingssysteem van WAREMA 
zorgen ze op elk moment voor een behaaglijk woonklimaat.

Geniet van stijlvolle plekjes om u terug te kunnen trekken!

Gun uzelf vakantie in 
uw eigen huis.



Alles grijpt in elkaar:
dankzij de ZIP-geleiding

Onze screens met ZIP-geleiding voegen zich 
stijlvol naar de architectuur van elke woning en 
verduisteren ramen over de volle breedte zonder 
lichtspleten aan de zijkant te laten. Door de 
doordachte zijgeleiding, met daarin het doek met 
gelaste ritssluiting, is ook bij sterke wind extra 
stabiliteit en stevigheid gegarandeerd. Kortom: een 
doordachte oplossing die uitstraling en veiligheid 
perfect combineert! 

▶ WAREMA 
Mobile System
Klaar voor een 
smarthome? Met het 
WMS besturingssys-
teem kunt u screens en 
ook verlichting eenvou-
dig, geheel naar wens 
bedienen met de hand-
zender.



Grenzeloos vormgeven: 
screens met ZIP-geleiding

U bouwt een nieuw huis? U renoveert? Screens 
met ZIP-geleiding zijn bijzonder geschikt voor 
het designspecifiek en tegelijk veilig verduisteren 
van grote ramen, gevels en ruimtes met grote 
glasoppervlakken. De geleiding wordt met behulp 
van een geleider of rechtstreeks aan de gevel 
bevestigd. De speciale elektronische aandrijving 
reageert sensibel op obstakels en wind, waardoor 
altijd een veilige werking is gegarandeerd. Laat uw 
ideeën de vrije loop!

▶ Met zichtveld
Volledige doorkijk naar 
buiten: deze schermuitvoering 
combineert een sterk screen-
doek met een zichtveld van 
pvc-folie. Het beschermt 
oppervlakken tot 12 m² tegen 
de zon en dankzij de ZIP-
geleiding ook tegen de wind.



De hoek om denken: 
hoekoplossing met ZIP-geleiding

U houdt van architectonische highlights en denkt 
graag verder, misschien ook om de hoek? Dankzij 
de innovatieve techniek kunnen onze screens met 
ZIP-geleiding ook probleemloos worden gebruikt 
voor het verduisteren van complete glazen hoeken 
of hoekgedeelten van overdekte terrassen, 
natuurlijk zonder storende geleiderrail op de hoek. 
Zo onderstreept u uw zwak voor een transparante 
bouwstijl en kunt u altijd genieten van een fantastisch 
uitzicht. Een kwestie van buiten de lijntjes te denken!

▶ Glas-serrezonwering W10
In de serre of aan de 
binnenkant van de 
terrasoverkapping: de W10 
met ingebouwde LED-strips 
creëert een aangename 
feelgoodsfeer in uw extra 
woonruimte.
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Daglicht flexibel en 

Met buitenjaloezieën van WAREMA
stijlvol aansturen.

Oplossingen voor de 
nieuwbouw

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

Highlights 
buitenjaloezieën

Highlights 
besturingssystemen

Highlights 
serrezonwering

Wooncomfort tot in de perfectie.
Dankzij de besturingssystemen van WAREMA

Het hele jaar een 
feelgoodklimaat in de serre.
Met zonwering van WAREMA
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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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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Hier vindt u ons:


