
Uitvalschermen geven een subl ieme bescher-

ming tegen fel  zonl icht  en hoge buitentempe-

raturen. Ze z i jn  geschikt  voor  elk  type raam in

een woning waarbi j  een doorloop onder  het

scherm niet  nodig  is . Door  de hoge mate van

functional iteit  en betrouwbaarheid worden

uitvalschermen ook vaak toegepast  bi j  hoge

gebouwen, zoals  kantoren en z iekenhuizen.

Er zijn diverse modellen uitvalschermen verkrijgbaar.

De vormgeving loopt uiteen van strak en recht tot

geheel rond. De rechte uitvalschermen zorgen voor

een mooie, strakke belijning, de ronde geven een

decoratief en eigentijds beeld. Met deze uiteenlopen-

de vormen in combinatie met de enorme keuze aan

kleuren en dessins zonweringdoek, bepaalt u zelf de

uitstraling van uw woning.
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U i t v a l s c h e r m e n

Bediening

Uitvalschermen kunnen 

- afhankelijk van de keuze

voor het type arm en de

maatvoering - worden voor-

zien van bandbediening,

staaldraadbediening of een 

windwerk met slingerstang.

Houdt u echter van gemak

en comfort, dan kunt u kie-

zen voor een elektrisch

bediend scherm.

Het toppunt van luxe is een

scherm uitgerust met een

zon-/windmeter. Deze meter

zorgt ervoor dat het scherm

bij verschillende weersom-

standigheden automatisch

uitgaat of wordt ingetrokken.

Uw interieur is op deze

manier altijd beschermd

tegen zon en warmte, ook als

u niet thuis bent. Natuurlijk

behoort ook afstandbedie-

ning tot de mogelijkheden.

Bandbediening

Staaldraadbediening

Windwerk met 

slingerstang (binnen)

De armen

Een keur aan armsoorten kenmerkt de uitvalschermen. Zo zijn

er vaste armen, windvaste armen, stormvaste armen, gasveer-

armen, glijarmen en armen met tussenrol. Welke armen

gebruikt moeten worden, hangt af van de situatie. Op een 

balkon heeft een scherm nu eenmaal met méér windbelasting

te maken dan op andere plaatsen. Uw zonweringspecialist kan

u precies vertellen wat voor uw situatie de beste keuze is. Alle

armen zijn in diverse maten leverbaar, zodat op elke locatie

een passende bescherming tegen lichtinval en oplopende tem-

peraturen kan worden geboden.

Afstandbediening

Afwerking 

De kap/ voorlijst is 

onder meer verkrijgbaar 

in zilverkleur. Een speciale

behandeling (anodiseren)

zorgt ervoor dat de natuur-

lijke kleur en glans van uw

aluminium uitvalscherm

behouden blijft ondanks

weers- en tijdsinvloeden.

Diverse modellen zijn tevens 

verkrijgbaar in gemoffeld 

wit of crème.

Moffelen wil zeggen dat de

kleur middels een speciaal

verhittingsproces wordt 

aangebracht. Dit proces

zorgt ervoor dat de laklaag

aanzienlijk beter slag- en

slijtvast is dan wanneer 

deze nat gelakt zou zijn.

Bovendien is uw uitval-

scherm op deze manier 

goed bestand tegen 

UV-licht en corrosie-

bestendig.

Rond model

Afgeschuind model

Combi model

De uitvoering

U kunt, naast de kleur en het dessin van het doek, de vorm en

de kleur kiezen van het systeem. Uitvalschermen zijn onder

meer verkrijgbaar in een rond, een recht en een afgeschuind

model. Tevens is een uitvalscherm verkrijgbaar met een hoekige

kap en een enigszins ronde voorlijst.

Vaste armen windvaste of storm-

vaste armen

gasveerarmen

glijarmen armen met tussenrol

Electrische bediening

Zon-/windmeter

Windwerk met 

slingerstang (buiten)



Techniek achter de schermen
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Uw Aurora specialist:
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Tibel ly  doeken

De Tibelly-collectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een

rijke schakering in uni's, blokstrepen en fantasiedessins. Deze

uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk

een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly doek

wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels. Dat

wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens de

productie van de vezel. Het doek krijgt zo een uitzonderlijke

kleurechtheid. Doordat het doek een extra water- en vuilafsto-

tende nabehandeling krijgt, is het onderhoud heel eenvoudig.

Afnemen met lauw water en een borstel volstaat voor een

lange levensduur van uw doek.
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