Terraszonwering

Piazzola

®

De Piazzola® is terraszonwering in de meest
uitval
tot 5 m

praktische zin van het woord. Eigenlijk zou
weerwering een betere benaming zijn voor deze
bijzondere creatie die u optimaal van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo
ontwikkeld dat het maar liefst 30 vierkante m2
schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft
men droog onder deze overkapping van doek.

max. breedte
enkel 6 mtr, gekoppeld 12 mtr

Het solide en stijlvol vormgegeven framewerk van de

De Piazzola® kan gekoppeld worden tot een breedte van

Piazzola is vervaardigd uit hoogwaardig, recyclebaar

maximaal 12 meter. De ondersteunende staanders aan

aluminium van Europese bodem. Het aluminium is in

de voorzijde dienen als extra ondersteuning. Dit maakt

verschillende standaardkleuren leverbaar maar ook spe-

dat de Piazzola® ideaal kan worden ingezet op plaatsen

ciale kleuren kunnen op verzoek worden geproduceerd.

waar de muren te zwak zijn om een traditioneel knikarm-

In combinatie met moderne of klassieke doekkleuren

scherm te plaatsen. Bovendien maakt het dat deze “bui-

en dessins kan deze extra leefruimte geheel naar eigen

tenkamer” ideaal is voor zowel privaat als professioneel

smaak worden gekleurd. De maximale afmeting is 6 meter

gebruik als bescherming tegen schadelijke uv-straling en

breed bij een uitval tot wel 5 meter. De hoogte is variabel.

andere onvoorspelbare weersomstandigheden.

®

Zonwering van de specialist bescherming, besparing, decoratie & comfort

Tibelly® zonweringdoek is een acryldoek dat door spe-

Tibelly® in actie voor KWF Kankerbestrijding

ciale behandelingen en fabricagemethoden kleurecht,

In de strijd tegen huidkanker doneren de makers van

onderhoudsvriendelijk en water- en vuilafstotend is.

Tibelly® doek 0,10 Euro per verkochte meter doek aan

Bovendien houdt het, ongeacht de kleur van het doek,

KWF Kankerbestrijding. Met het gebruik van Tibelly®

tenminste 90% van de schadelijke UV-straling (99% van

zonweringdoek wordt u letterlijk en figuurlijk Schaduw

de UVB-straling), 70% van de zonnewarmte en 72% van

Sponsor van KWF Kankerbestrijding. Tibelly® doek is

de zichtbare straling tegen.

niet alleen mooi en sterk, maar beschermt ook.

Kijk op www.tibelly.nl voor meer informatie en om te zien
hoeveel de actie tot nu toe heeft opgebracht.
Het Tibelly stalenboek is een ideaal hulpmiddel om de kleur van het scherm te bepalen

De uitvoering

windautomaat, waardoor het scherm automatisch uitgaat

De Piazzola® bestaat uit een muur ge-

of wordt ingetrokken! Natuurlijk behoort ook een draad-

deelte en een ondersteunend geheel aan de

loze bediening tot de mogelijkheden.

voorzijde. Optioneel kan er worden gekozen
voor een doekrol in het midden die, bij grote

De techniek

overspanningen, het doek ondersteund om

Middels een beproefde techniek wordt het

grote onvermijdelijke “zakvorming” te minimaliseren. De

aan de voorlijst bevestigde doek via zijge-

zijgeleiders kunnen worden voorzien van een goot zodat

leider in en uit de omkasting gedreven. De

bij regen het water naar beneden wordt afgevoerd en niet

onzichtbare veerconstructie in de voorlijst

via de zijkanten van het doek naar beneden druppelt. De

van het scherm zorgt ervoor dat het doek

framekleuren van de Piazzola zijn standaard in crème wit

constant op spanning is.Door de staanders

(ral 9001), standaard wit (ral 9010), extra wit (ral 9016)

in hoogte te laten varieren kan men de

en antraciet structuurlak (ral 7016) verkrijgbaar.

hellingshoek bepalen. Echter is een hellings-

®

De bediening

hoek van 16° ideaal omdat dan het regenwater automatisch afloopt.

De Piazzola® is standaard geschikt voor een elektrische bediening. Nog luxer en gebruiksvriendelijker
wordt het scherm door plaatsing van een zon-/

Uw dealer:

Wij wensen u een plezierig & beschermd buitenleven toe!

