Knikar m-ter rasscher m
BS 312

Het compacte cassette-terrasscherm

Door zijn compacte vorm en unieke stelmogelijkheden

De maximale breedte van de BS 312 is 650 cm bij een uitval

is de BS 312 in bijna iedere situatie te plaatsen. Door

van 250 cm of 620 cm bij een uitval van 300 cm.

toepassing van de oerdegelijke knikarmen blijft een vrije

De knikarmen hebben een uitval van 150, 200, 250

doorloop onder het scherm gegarandeerd. Dit unieke

of 300 cm. Door gebruik van hoogwaardige materialen, zoals

scherm, met z’n elegante en compacte vormgeving, is

aluminium, is dit scherm het voorbeeld van absolute

verkrijgbaar met speciale uit aluminium geëxtrudeerde

duurzaamheid.

montageplaten. Hierdoor is het aan praktisch alle typen
gevels te monteren.

Om uw BS 312 een persoonlijk tintje te geven en perfect af te
stemmen op uw omgeving kunt u een keuze maken
uit onze grote collectie zonweringdoek.
Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek van een
uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal
vuil- en waterafstotend. Daarnaast beschermt het doek u
tegen UV-straling en houdt het doek, afhankelijk van de
doekkeuze, tot meer dan 90% van de zonnewarmte tegen.

Tibelly® doeken
De Tibelly®-collectie biedt u

acrylaatvezels. Dat wil

beschermen tegen de scha-

een uitgebreid kleurenpalet

zeggen dat de kleurharsen

delijke effecten van de zon.

preventie. Tibelly® steunt

en een rijke schakering in

worden toegevoegd tijdens

Huidkanker is namelijk de

deze campagne financieel

uni’s, blokstrepen en fantasie-

de productie van de vezel.

meest voorkomende vorm

door € 0,10 per verkochte

dessins. Deze uitzonderlijk

Het doek krijgt zo een uit-

van kanker. De schadelijke

meter Tibelly-doek te done-

grote keuze in zonwering-

zonderlijke kleurechtheid.

UV-stralen van de zon zijn

ren. Zon verstandig en zoek

doek maakt het mogelijk

Doordat het doek een extra

de hoofdveroorzaker van

tijdig de schaduw op (kijk ook

een persoonlijk tintje aan uw

water- en vuilafstotende

deze vorm van kanker. KWF

op www.zonverstandig.nl of

zonwering te geven.

nabehandeling krijgt, is het

Kankerbestrijding voert

www.tibelly.nl)!

Tibelly -doek wordt geweven

onderhoud heel eenvoudig.

voorlichtingscampagnes op

uit in de massa gekleurde

Het is belangrijk om u goed te

het gebied van huidkanker-

De knikarmen

en assen zijn van roestvast

De techniek

De vormgeving

De knikarmen zijn vervaar-

staal. De uitval is traploos

De armen zijn bevestigd in

Met haar elegante vormge-

digd uit hoogwaardige alumi-

instelbaar naar 150, 200,

de speciaal ontworpen

ving en perfecte afwerking

nium profielen, en aluminium

250 of zelfs 300 cm.

achterkap. Door de unieke

is de BS 312 een lust voor

®

verbindingsstukken die

constructie van de BS 312

gesmeed en gegoten zijn

is het mogelijk het scherm in

volgens een uniek procédé.

vele situaties toe te passen,

Bovendien zijn deze voorzien

zodat uw terras en/of raam-

van twee kabels en sterke

partij altijd van schaduw kan

veren. Alle bouten, moeren

worden voorzien.

het oog. In de uitsparing in de
zijkappen kan precies het logo
worden geplaatst.
Hierdoor zijn aan de buitenzijde geen schroeven of
bouten zichtbaar.

De bediening

De uitvoering

dat de kleur middels een spe-

De BS 312 is standaard

meter. Deze meter zorgt

U kunt, naast de kleur en het

ciaal verhittingsproces wordt

geschikt voor een electri-

ervoor dat het scherm bij

dessin van het doek, de kleur

aangebracht. Dit proces zorgt

sche bediening en is tevens

verschillende weersom-

kiezen van de cassette. Deze

ervoor dat de laklaag aan-

leverbaar met een soepel

standigheden automatisch

is onder meer verkrijgbaar in

zienlijk beter slag- en slijtvast

zilverkleur. Een speciale

is dan wanneer deze nat

behandeling (anodiseren)

gelakt zou zijn.

zorgt ervoor dat de natuurlijke

Bovendien is uw cassette op

kleur en glans van uw

deze manier goed bestend

aluminium cassette

tegen UV-licht en corrosie.

lopend windwerk en een
slingerstang. Houdt u echter
van gemak en
comfort, dan kunt u het
scherm uitbreiden met
een draadloze

uitgaat of wordt ingetrokken.

behouden blijft ondanks
weers- en tijdsinvloeden.

handzender. Het toppunt

U kunt ook kiezen voor een

van luxe is een scherm

gemoffelde cassette in wit of

uitgerust met een zon-/wind-

crème. Moffelen wil zeggen

Foreststraat 8
B-8980 Zonnebeke
tel.: 051 - 30 50 60
fax: 051 - 31 43 67
E-mail: info@ben-sol.be
Internet: www.ben-sol.be

