
Bediening
Uw terrasscherm is standaard ge schikt 

voor een elektrische bediening met 

schakelaar. Natuurlijk behoort ook 

een draadloze afstandsbediening tot 

de mogelijkheden. 

Nog comfortabeler en gebruiks-

vriendelijker wordt het terrasscherm 

door plaatsing van een zon-/wind-

automaat, waardoor het scherm au-

tomatisch wordt bediend.

Beschikbare afmetingen
- max. 600 cm breed 
- max. 300 cm uitval

D e Bloemendael is een terrasscherm 

met een speels en modern uiterlijk . 

Dankzij de fraai afgewerkte druppelvormi-

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact. 

 

 De Tibelly®-doekcollectie biedt u een 

 uitgebreid kleurenpalet voor uw terras-

scherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in 

zonweringdoek maakt het mogelijk een per-

soonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-

zonweringdoek beschermt u tegen de zon en 

houdt tenminste 90% van de UV-straling tegen.  

 

De maximale breedte van de Bloemendael is 550 cm 

bij een uitval van 300 cm en 600 cm bij een uitval 

van 250 cm. 
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Techniek

De knikarmen van de Bloemendael zijn ge-

-

en met dubbele kabels. Het scherm wordt 

aan beide uiteinden op de gevel bevestigd 

met robuuste aluminium steunen. 

De Bloemendael is standaard voorzien van 

een doekgoot voor een grotere stabiliteit. 

Zowel in open als gesloten stand is uw zon-

weringdoek daardoor beter beschermd, 

wat ten goede komt aan de levensduur van 

het doek. 

Afwerking

De Bloemendael is verkrijgbaar in blank 

geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) of 

Naast de deze lakkleuren is de Bloemendael 

voor een geringe meerprijs ook verkrijgbaar 

in drie prachtige structuurlakken; antraciet 

(Ral 7016), zwart (Ral 9005) en sepia bruin. 

Dankzij de structuurlak is het product beter 

krasvast, water- en vuilafstotend en daar-

door zeer onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk 

kan de Bloemendael in elke gewenste Ral-

De uitvoering
Uw terrasscherm Bloemendael com-

bineert prachtig met de laatste 

trends in doekkleuren. Wij hebben 

zes suggesties voor u op een rij  gezet.

Doek: Tibelly® 370 
Scherm: Technisch 
zilver 

Tibelly® doek dessin

Doek: Tibelly® 371
Scherm: Wit

Doek: Tibelly® 373 
Scherm: Crème 

Doek: Tibelly® 375 
Scherm: Structuurlak 
antraciet 

Doek: Tibelly® 372 
Scherm: Structuurlak 
Sepia bruin 

Doek: Tibelly® 374 
Scherm: Structuurlak 
zwart 

Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing 

van buitenzonwering veel energie kan be-

sparen. Door toepassing van automatisch 

geregelde buitenzonwering gedurende de 

zomer kan voor kantoren tot 29 procent en 

voor woningen tot 12 procent op energie 

voor koelen worden bespaard. 

TÜV- en CE-gekeurd

Alle terrasschermen zijn getest door het 

Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen 

aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij 

gehanteerd worden. De schermen zijn te-

vens voorzien van CE-markering. Uw garan-

tie voor een veilig en betrouwbaar product 

waar u jaren plezier aan zult beleven.

Voor elke verkochte 
meter Tibelly®-
zonweringdoek 
wordt € 0,10 aan 

KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook 
Schaduw Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding 
in de strijd tegen huidkanker.


