Terrasschermen

Enjoy
the sun!

Onder het scherm gaat
het leven comfortabel door
Het terrasscherm is voor veel mensen een vertrouwd gezicht aan huis.
Estate zonwering biedt u een ruime keuze op het gebied van terrasschermen.
Het biedt u een comfortabel gevoel wanneer u onder uw terrasscherm op uw
terras zit en de zon schijnt. De terrasschermen zijn leverbaar vanaf 3 tot 7 meter
breed en uit 1 stuk. Deze zijn leverbaar in verschillende prijsklasses in de Estate
collectie.

De ST-1500 is een semi-cassettescherm (niet volledig
gesloten). Dit scherm is leverbaar tot 550 cm breed en
300 cm uitval en is uniek qua prijs en kwaliteitsverhouding.
De ST-2000 is een volledig gesloten cassettescherm, dus
100% bescherming van het doek. Dit mooie afgeronde
scherm is leverbaar tot 550 cm breed en 300 cm uitval.
De aluminium omkasting is standaard leverbaar in crème
wit (RAL 9001). Optioneel is dit terrasscherm in alle RAL
kleuren verkrijgbaar.
De ST-2500 is een volledig gesloten cassettesysteem met
een compact uiterlijk en een geavanceerde techniek.
Het scherm is voorzien van een zogenaamd zelfdragende
achterkap waar u desgewenst meerdere steunen kunt
plaatsen. De ST-2500 is leverbaar tot 700 cm breed en
300 cm uitval.
De ST-3500 is een volledig gesloten cassettesysteem
en heeft een zeer compacte kast van 14 cm. Dit geeft een
super chique aanzicht en is ideaal wanneer u weinig
montageruimte heeft, bijvoorbeeld tussen deur en
dakgoot. Tevens is het goed mogelijk om de schuinte van
het scherm af te stellen naar uw eigen wensen.
De ST-3500 is leverbaar tot 600 cm breed en 300 cm uitval.
De aluminium omkasting is standaard leverbaar in crème
wit (RAL 9001) of zilver (RAL 9006). Optioneel is dit terrasscherm in alle RAL kleuren verkrijgbaar.
De ST-4500 is het meest stevige en robuuste scherm
binnen de Estate collectie. Vandaar dat dit scherm tot
700 cm breed te leveren is. Dit scherm heeft een zelfdragende achterplaat waar u desgewenst meerdere
steunen kunt plaatsen. Tevens kan de monteur er altijd
voor zorgen dat hij in hele stenen kan boren door het
verplaatsen van de steunen.
De ST-5000 is een veranda zonwering die bijvoorbeeld
over een terrasoverkapping of serre geplaatst kan worden
of dat hij zelfstandig gemonteerd wordt zodat u altijd
beschut in de tuin kunt zitten. De kleine kast zorgt in de
gesloten vorm voor een zeer chique uitstraling.
De standaard kleur is RAL 9001 (crèmewit), RAL 9010 (wit)
of RAL 8019 (donkerbruin).

Uitvoeringen
Estate terrasschermen zijn er in 5 verschillende uitvoeringen. De omkasting is van aluminium, dus roestvrij en
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Het doek
Het terrasschermdoek van de topmerken Swela of Dickson
heeft een heel speciale behandeling gehad zodat het
doek minimaal verkleurd. Er is een grote keuze aan
kleuren en uitvoeringen van deze terrasschermdoeken.
Bedieningen

meerprijs. De heater is voor onder een terrasscherm.
Heliosa 77, een
super slank model
heater met een
fraai design
afstandbediening.

Voor de ST-1500 heeft u de keuze uit handbediend of
gemotoriseerd. De overige schermen zijn leverbaar met
een Somfy motor met wandschakelaar of Somfy motor
met handzender. Dit biedt u veel comfort. U kunt het
terrasscherm dan eenvoudig openen en sluiten door
middel van een schakelaar of een afstandbediening.
Garantie
Weet wat u koopt! Niet alleen het oog wil wat, u wilt ook
de grootste mate van zekerheid. Geen probleem met
Estate® Zonwering. U krijgt 3 jaar garantie op fabricageof constructiefouten en op alle bedieningen. De garantie
omvat de levering van materialen en onderdelen maar
niet het arbeidsloon. Schade die ontstaat door ondeskundige montage en/of gebruik vallen buiten de garantie.

Uw Estate dealer:

www.estatezonwering.nl

