
Het hele jaar een 
feelgoodklimaat in de serre.
Met zonwering van WAREMA



U wilt het hele jaar ongecompliceerd kunnen ontspannen in uw serre en daar genieten van het uitzicht?

Met zonwering van WAREMA kunt u op elk moment genieten en bent u zo nodig perfect beschermd tegen 
de zon. Afgestemd op uw wensen bieden wij u de optimale bescherming tegen zon, inkijk en verblinding, 
zowel voor klassieke serres als persoonlijke architectonische situaties met grote glasoppervlakken. Dankzij 
de diversiteit aan designuitvoeringen, kleuren en vele extra's kunt u uw zonwering geheel naar eigen idee 
vormgeven.

Tover uw serre met WAREMA om in een feelgoodwoonoase.

Creëer uw persoonlijke
feelgoodwoonkamer!



▶ WMS –
WAREMA Mobile System
De doordachte WMS-
besturing maakt het mogelijk 
de zonwering heel eenvoudig 
via een handzender of zelfs 
met de smartphone en 
dergelijke naar individuele 
voorkeuren te bedienen.

Ontspanning en comfort inclusief:
zonwering voor serres

Geniet van de vier jaargetijden in uw serre. Terwijl 
u in de zomer de warmte effectief buiten houdt, 
kunt u zich in de winter laten verwennen door 
warme zonnestralen. Afgestemd op uw wensen 
kunnen de schermen zowel op als onder het glas 
worden gemonteerd. Onze serre-zonweringen zijn 
uitstekend te combineren met terrasoverkappingen 
van Solarlux. Wat u ook bedenkt: het perfecte 
klimaat is gewaarborgd.
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Elegant ontmoet functioneel:
zonwering voor raamoppervlakken:

Onderstreep de architectuur van uw woning 
en voorzie deze van een opvallend accent. Met 
onze perfect in de gevel in te bouwen zonwering 
voor grote raamoppervlakken. Buitenjaloezieën 
zorgen met verstelbare lamellen voor een perfecte 
lichtsfeer in uw serre. Onze screens met ZIP-
geleiding zullen u bevallen. Dankzij de zijgeleiding 
van het doek met behulp van een ritssluiting 
garanderen ze een windvaste zonwering.

▶ Hor en pollenrooster
Schuif- of draaiframe: houdt vervelende 
plaaggeesten weg uit uw serre met een in te 
bouwen hor en pollenrooster.

▶secudrive®
De strakke geleiding van het doek staat garant 
voor optimale stabiliteit bij wind en voorkomt een 
ongewenste lichtspleet aan de zijkant.



Individualiteit tot in het detail:
speciale oplossingen  

U hecht veel waarde aan individualiteit? 
Bij WAREMA vindt u voor elk geavanceerd 
zonweringsprobleem een oplossing op maat. 
Of het nu gaat om grote glazen gevels, verticale 
of horizontale oppervlakken, asymmetrische 
vormen of haakse hoeken: wij creëren voor u 
ruimtes om u thuis te voelen. Want wij staan 
voor zonlichtmanagement tot in de perfectie.

▶ Binnenzonwering
Rolgordijnen, plissés, verticale en binnenja-
loezieën of paneelgordijnen: kies de kleur en 
het dessin van uw zonwering en richt uw serre 
geheel naar uw persoonlijke voorkeur in. 



Oplossingen voor 
het terras

Beleef het woongevoel 
op uw terras. 
Met schermen van WAREMA

Highlights 
besturingssystemen

Wooncomfort tot in de perfectie.
Dankzij de besturingssystemen van WAREMA

Oplossingen voor 
de renovatie

Highlights 
hor

Onbezorgd genieten.
Met de hor en het pollenrooster van WAREMA

Because it is your home.
With renovation solutions from 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:


