
Verandazonwering



Perfecte regeling temperatuur

In een glazen serre, veranda of terrasoverkapping kan de temperatuur, met name in de zomer, 
behoorlijk oplopen. Met een JEWEL verandazonwering kunt u zelf de warmte en lichtinval in 
deze ruimte optimaal regelen. Hoge temperaturen en irritante lichtinval zijn dan niet langer 
meer een probleem. Het geeft een aangenaam leefklimaat voor alle bewoners. 

Voor elke situatie een oplossing

JEWEL heeft een aantal verschillende typen verandazonwering. Voor elke situatie is er een 
passende oplossing. Bij al onze modellen staan comfort, gebruiksgemak en functionaliteit 
voorop. Daarom zijn deze modellen uitgerust met een elektrische bediening met of zonder 
afstandbediening. Het doek rolt zich soepel en geruisloos uit over uw serre of veranda en rolt 
zich met hetzelfde gemak weer op.

Ruime kleurkeuze

JEWEL heeft een uitgebreide doekcollectie die bestaat uit verschillende soorten doeken: 
modern, klassiek, eenvoudig of geraffineerd. De doeken zijn stevig en zeer goed in het 
tegenhouden van warmte en UV-straling.

Algemene informatie

Voor de bedieningen zijn diverse Somfy motoren leverbaar e.e.a. afhankelijk van het type en 
de breedte van het product. De leverbare motoren zijn: LT 50 HiPro, Altus 50 RTS, Sunea 50 
IO, LT 60 HiPro, Altus 60 RTS, Sunea 60 IO. De bediening kan met een schakelaar of met 
afstandbediening

Bedieningen
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Profiel voor V916-
Como, V920-Riva of 
andere montage 
onder de ligger.

Profiel voor terrasoverkapping 
V905-Iseo, V908-Ledro, V910-
Garda, V918-Purbeck of andere 
zijmontage.

Verandazonwering J650
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Bestekomschrijving "JEWEL" Verandazonwering

•  “JEWEL” Aluminium extrusieprofiel in diverse standaard kleuren leverbaar.
•  Overige kleuren op aanvraag mogelijk.

•  Doekkwaliteit glasvezeldoek kwaliteit en kleur n.t.b.
•  Bediening elektrisch Somfy motor of JEWEL motor met schakelaar of afstandbediening.

•  Voor situatie waar zon en/of warmtewering vereist is.
• Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

• Uitvoering Verandazonwering J610 - J612 of Baleinzonwering J650.

• Gekoppelde systemen met tussenrol mogelijk.
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