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"JEWEL" 100% Verduisteringssysteem
Productinformatie
Het professionele verduisteringssysteem is een doelmatige oplossing om lichtinval snel en eenvoudig buiten te sluiten.
Het verduisteringsyssteem verduistert 100% waardoor dit systeem bijzonder geschikt is voor ruimtes waar absoluut
geen daglicht naar binnen mag komen. Door de compacte vorm van de constructie kan vrijwel overal, zonder verdere
bouwkundige voorzieningen, dit systeem worden toegepast.
Toepassingen
Het professionele verduisteringssysteem kan worden toegepast in bijvoorbeeld film- en collegezalen, laboratia,
röntgenkamers, scholen, ziekenhuizen en in studio's, in bijzondere gevallen zijn verduisteringssystemen ook
buiten toepasbaar. Bij nieuwbouwprojecten is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van het gebouw, de
aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van de verduisteringssystemen aan te bevelen.
Verduisteringsweefsels
Honderd procent lichtdicht gepolivinyliseerd glasvezeldoek, boven- en onderzijde voorzien van een pees, de
zijkanten hoogfrequent afgelast en versterkt met gewapend band opgesloten in de zijgeleiding, kwaliteit B1, gewicht
ca. 200 gram per m². Keuze uit ± 30 uni kleuren. Indien nodig worden de doeken voorzien van horizontale baleinen.

Handbediening
Geen handbediening mogelijk i.v.m. de opgesloten doeken in de zijgeleiding.

Elektrische bediening
Elektrische bediening m.b.v. ingebouwde buismotor met schakelaar of afstandbediening individueel, per ruimte of
centraal bedienbaar.
Standaard uitvoering
Inclusief kap 95 schuin
Inclusief uni kleur verduisteringsdoek
Inclusief verduisteringsgeleiders 4,2 x 4,2 cm.
Inclusief electromotor met schakelaar.
Uitvoering Technisch Zilver of wit

Bijzonderheden
Maximum doekhoogte zonder doeknaad / verduisteringsdoek: 170 cm
Maximale screenbreedte: 400 cm. (vanaf 360 cm. stalen buis).
Maximale screenhoogte: elektro-buis Ø 63 mm: 300 cm
Bij buitenmontage van een screen met verduisteringsdoek vervalt de fabrieksgarantie
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Bestekomschrijving "JEWEL" Verduisteringssystemen
•

“JEWEL” Aluminium extrusieprofiel in technisch zilver of wit.

•

Overige kleuren op aanvraag mogelijk.

•

100% Verduisteringsdoek in diverse kleuren en uitvoeringen.

•

Bediening d.m.v. band met bandopwinder, koord, monocommando, of elektrisch.

•

Voor presentatieruimtes of ruimtes waar 100% verduistering een vereiste is.

•

Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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