Vindusmarkiser med ZIP-føring
Skaff deg et stilfullt sted å trekke deg tilbake til.

Der SonnenLicht Manager

Ta ferie i ditt
eget hjem.

Leter du etter effektiv solskjerming for hjemmet, uten å
gi avkall på moderne design og funksjonssikkerhet? Vår
løsning: De attraktive og vindstabile vindusmarkisene
med ZIP-føring. Takket være et mangfold av design,
farger og utførelse gir markisene en enestående frihet i
utformingen, og de klare linjene setter et estetisk preg på
fasaden. Kombinert med en intelligent WAREMA-styring
sørger de alltid for et behagelig inneklima. Gled deg over
et stilfullt sted å trekke deg tilbake til!

Pålitelig og stabil –
takket være ZIP-føring
WMS – WAREMA Mobile System
– Komfortabel styring via radio
– Bekvem betjening av vindusmarkiser og belysning ved
hjelp av fjernkontroll eller smarttelefon.

Våre vindusmarkiser med ZIP-føring
føyer seg stilfullt inn i enhver fasade
og gir skygge over hele vindusflaten,
uten lysinnslipp på sidene. Ved hjelp
av intelligent sideføring med glidelås
garanteres god stabilitet og hold også i
sterk vind. Kort sagt: En gjennomtenkt
løsning som kombinerer estetikk med
sikkerhet!

Fri utforming:
Vindusmarkiser med ZIP-føring
Skal du bygge nytt? Skal du pusse opp?
Vindusmarkiser utstyrt med ZIP-føring er
ideelt egnet for designorientert og samtidig
sikker solskjerming av lysgjennomstrømte
vinduer, fasader og rom. Føringen festes
via skinneholdere eller direkte i fasaden.
Det elektroniske spesialdrevet reagerer
følsomt på hindringer og vind – og gir
sikker funksjon til enhver tid. Gi ideene fritt
utløp!

▶ Med utsynsvindu
–
–
–
–

Behagelig utsyn
Samtidig blir du beskyttet mot vind og sol
Kombinasjon av solid screen-stoff med utsynsvindu av PVC-folie
Store flater på inntil 12 m²

Ny markisekolleksjon
– Seks ulike fargeverdener for enda større individualitet
– Nå har du enda flere stoffkvaliteter å velge mellom

Skjønnhet i tekstil:
Vindusmarkiser med ZIP-føring
Vil du gi hjemmet ditt et individuellt design
og skape et helt eget visuelt uttrykk? Med
våre vindusmarkiser med ZIP-føring gir
du huset en unik karakter. Det nærmest
ubegrensede mangfoldet av design gir deg
maksimal frihet i utformingen – perfekt
avstemt etter din personlige stil. Tekstil er
stil.

Fig.: Solarlux

Spesielt for hjørner:
Hjørneløsning med ZIP-føring
Du elsker arkitektoniske høydepunkter, og
tenker gjerne videre – kanskje også rundt
hjørner? Takket være innovativ teknikk kan
våre vindusmarkiser med ZIP-føring også
uten problemer brukes til solskjerming
av hele glasstak, hjørneoverdekkede
terrasser eller på fasader – naturligvis
uten forstyrrende styreskinner i hjørnene.
Dermed understreker du din sans for en
tydelig byggestil, og kan alltid unne deg et
nytt blikk på omverdenen.

Utvendige persienner
Vil du styre sollyset inn i værelsene dine avhengig av tid på
dagen og personlige ønsker? Våre utvendige persienner
garanterer enestående lysdetaljer og et behagelig klima.

Underglass Climara W10
I vinterhage eller under terrassetak: Climara W10 med
integrerte LED-striper gir en behagelig atmosfære i ditt
ekstra boligrom.

Fri utfoldelse:
ZIP-markiser spesielt for terrassetak
Nyt sommeren og skaff deg et
tilfluktssted utendørs: Terrassetak er
attraktive elementer som trenger pålitelig
solskjerming. Vindusmarkiser med ZIPføring gir ideell beskyttelse mot lav sol
og nysgjerrige blikk. Selv spesielt store
bredder kan realiseres uten problemer,
og den forstyrrende styreskinnen i midten
bortfaller. Len deg tilbake og slapp av!

Fig.: Solarlux

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du henvende deg til din WAREMA-forhandler:

Oppdag SonnenLichtManagement!
I de andre brosjyrene våre kan du finne ut mer om løsninger og produkter fra WAREMA. Last ned eller be om brosjyrer
på www.warema.de/prospekte.
Nybyggmagasin

My lifestyle.
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Utvendige persienner

Highlights persienner
Styr dagslyset fleksibelt og med stil.

Terrassetak og vinterhage

Solskjerming for vinterhager
og terrassetak

Styresystemer

Highlights Steuerungssysteme
Wohnkomfort in Perfektion.

Behagelig klima hele året
Der SonnenLicht Manager

Du treffer oss her:
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Trykkfeil, avvik og endringer
forbeholdes.
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