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Zet de zon naar uw hand
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Met de juiste buitenscreens zorgt u er moeiteloos voor
dat het zonlicht en de warmte niet direct in uw woning
binnenvallen. Daarmee houdt u het al snel een flink pak
aangenaam koeler in huis. Ook voor ongewenste blikken
zijn screens van Pol-Mar-Plast een handige uitkomst.
Voor al uw ramen en gevels hebben wij een passende
oplossing. POL-MAR-PLAST

BEDIENING
Gewone screens

MANUELE BEDIENING
• Lint: bij screens met beperkte afmetingen kan u kiezen voor een lintbediening.
• Windwerk: screens met beperkte afmetingen kan u ook bedienen met een lichte en handige 		
		zwengel.
ELEKTRISCH
Een fluisterstille en onzichtbare motor doet het werk in uw plaats! U kiest voor een commando met
knop of vanuit je luie zetel met een handige afstandsbediening. Hierbij zijn er heel wat mogelijk		 heden: hand- of wandzenders, met timer (bv. op vaste tijdstippen), meerkanaalzenders... steeds
krijgt u de meest geschikte oplossing voor uw persoonlijke levensstijl.
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Ritsscreens

OPTIES
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Niets dan voordelen:

groot gebruiksgemak
hoge esthetische waarde o.m. door rijk kleurengamma
maximaal comfort
privacy: voldoende lichtdoorlaatbaarheid voor uw visueel comfort en toch beperkte 			
inkijk van buitenaf
verkoeling: de screens laten voldoende lucht door om tegelijk uw woning te verluchten en 		
toch de warmte buiten te houden
snelle en makkelijke plaatsing, zonder kap- of breekwerk
grote oppervlaktes mogelijk tot 18m²
houden ook schadelijke UV-stralen tegen, waardoor uw interieur en meubilair beter
beschermd is

Deze screens zijn meestal wat groter en daarom leveren we die enkel met motorbediening vanaf
schakelaar of afstandsbediening.
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•
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zonnecel
windautomaat
combinatie zon- & windautomaat
temperatuursensoren
bediening via IO-homecontrol (lokaal, smartphone, internet)
bedrukking op doek (bv. logo of tekst van uw zaak)
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GEWOON PMP-SCREEN

WINDVASTE SCREEN PMPfix

OPBOUWSCREEN

Deze basisversie bewijst reeds jaren zijn nut bij het weren van
vervelend zonlicht en hinderlijke warmte in uw woning.

Zonnescherm en vliegenraam? Deze screen heeft het allemaal
tegelijk. Precies daarom wordt dit type het meest geplaatst. Het
doek loopt door tot in de geleiders en wordt er vastgehouden
door een eenvoudig maar ingenieus geleidersysteem. Hierdoor
zijn er niet alleen geen storende lichtspleten langs de zijkanten,
ook vervelende beestjes kunnen er niet omheen. Deze screen
trotseert de sterkste winden zonder kans op beschadiging. De
combinatie van een sterk concept en een elegante uitvoering
zorgt ervoor dat ook grote oppervlaktes (tot 18m²) kunnen
voorzien worden van dit screentype, zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie.

Bij dit type screen wordt de screen ingebouwd in een opbouwkast die bovenop het raam wordt gemonteerd. Hierdoor kan
de screen samen met het raam worden geplaatst en vormen
ze als het ware één geheel. Door dit concept kan het raam en
de screen heel vlug worden gemonteerd. De afwerking van de
kasten door middel van een hoogwaardige folie of lakwerk zorgt
voor een perfecte harmonie met uw ramen en de stijl van de
woning.
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DOEKEN

KLEUREN

S86

Glasvezeldoeken
Het gamma glasvezeldoeken
wordt op vandaag het meest
toegepast. De combinatie
van topkwaliteit en een uitgebreide keuze aan diverse
kleurcombinaties maakt van
dit gamma een echte topper.
GLASVEZEL

Soltisdoeken S86 en S92
Deze polyesterdoeken onderscheiden zich door hun grote
sterkte, slijtvastheid en een
groot, hedendaags kleurengamma. U kan ze krijgen met
diverse gaasopeningen en
dus specifieke eigenschappen qua licht- en warmtedoorlaatbaarheid.

Volledig verduisterende
doeken
Een deel van de glasvezeldoeken
en Soltisdoeken zijn verkrijgbaar
met volledig verduisterende kenmerken. Uw installateur geeft u
hierover graag alle informatie.

S92

SOLTIS

GLASVEZEL

SOLTIS

Alle type screens kunnen worden geleverd
in een aantal standaardkleuren waardoor
de leveringstermijn heel kort is. Daarnaast
kan er lakwerk naar wens worden voorzien
zodat de kleur van de screenonderdelen
perfect overeenkomt met de kleur en de
afwerking van de ramen.

GLASVEZEL

SOLTIS

RAL-KLEUREN

FOLIES

