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G R E A T   D E S I G N 
W I T H  A  P E R S O N A L  T O U C H !

Binnen de Q-series producten vindt men exact wat men zoekt indien men prijs stelt 

op een strak design gecombineerd met een gepersonaliseerde “touch”. 

consument zijn woning in stijl kan uitrusten met de meest “up-to-date”-buitenzonweringsproducten.

Verkrijgbaar in de meest gewilde en actuele kleurstellingen en met de modernste vormen 

van bediening. De knikarmschermen zijn optioneel uit te voeren met dimbare LED-verlichting 

en alle Q-series producten zijn, zoals dat tegenwoordig gewenst is, te personaliseren 

met bijpassende of juist contrasterende kleur-accenten.

Kortom: een prachtige combinatie van alleszins betaalbare producten in het scala 

van buitenzonwering volgens de allerlaatste trends.

Deze geheel nieuw ontworpen lijn buitenzonwering bestaat uit twee type knikarmschermen en een  
uitvalscherm. De schermen Q-230 en de Q-240, alsmede het het uitvalscherm Q-115 kenmerken       

zich door een futuristisch en kubistisch design en de producten vormen een uitstekend bij elkaar pas
send pallet waarmee de moderne 



Door haar ultra-moderne en strakke design, een niet alledaagse 

verschijning! Het knikarmscherm Q-230 kenmerkt zich door een 

mooie, onzichtbare montage op de buitenzijdes van het scherm. 

In de robuuste aluminium zijkappen is plaats voor de benodigde 

electronica bij toepassing van de optionele, afstandbedien- en 

dimbare LED-verlichting. Met een maximale breedte van 5,5 meter 

en een uitval van 3,0 meter is dit een in vele situaties toepasbaar 

terrasscherm. In vijf standaard kleuren leverbaar en te personaliseren 

door middel van zeven verschillende prachtige inlays.

Het knikarmscherm Q-240 is het paradepaardje in de reeks 

Q-series. Door het zelfdragende systeem, waarbij de armen 

direct gemonteerd worden op de massieve muursteunen, 

kunnen we met dit terrasscherm de grotere afmetingen aan. 

Met een maximale breedte van 6,5 m en een uitval van 

maar liefst 3,5 meter is dit geschikt voor de consument 

met grote wensen op het vlak van grote schaduwgevende 

oppervlaktes. Ook de Q-240 kenmerkt zich door hetzelfde, 

consequent doorgetrokken moderne en strakke design. 

En uiteraard ook, net als de Q-230, optioneel uitvoerbaar 

met de chique LED-verlichting. En dit over de hele breedte 

van het scherm en uitgevoerd in warm wit. Op afstand 

bedienbaar en traploos te dimmen.

Ook bij de Q-240 kunt u kiezen uit de vijf standaard kast-

kleuren, waaronder drie exclusieve structuurlakken. En 

om het geheel uw “personal touch” te kunnen geven bieden 

we u ook bij dit scherm de keuzemogelijkheid uit zeven 

verschillende inlays, waarbij de RVS-look en houtnerf-

look het geheel een wel zeer exclusief karakter geven!

Doordat de Q-series een volledige 

buitenzonweringslijn beslaat is er 

voor u de mogelijkheid om, in het 

identieke strakke design, ook 

voor een uitvalscherm te kiezen. 

Het uitvalscherm Q-105 is met 

zijn maximale breedtemaat 

van 5,0 meter en een uitval van 

maximaal 1,30 meter een absolute 

topper in dit segment. Vanzelf-

sprekend uitgerust met sterke 

windvaste armen. En ook dit 

scherm kan in dezelfde vijf 

kleuren worden gecombineerd 

met de unieke zeven inlays.

Inlay kleuren
- RAL 9001 

- RAL 9010 

- Antraciet Structuurlak 

- Stargrey Structuurlak 

- Sparkling Black Structuurlak 

- RVS-look 

- Houtnerf-look

Frame kleuren
- RAL 9001 

- RAL 9010 

- Antraciet Structuurlak 

- Stargrey Structuurlak 

- Sparkling Black Structuurlak

Knikarmscherm    -23O

Knikarmscherm    -24O

Uitvalscherm    -1O5

WAT IS UW PERSOONLIJKE KEUZE?
BEPAAL ZELF UW UNIEKE KLEUREN-COMBINATIE!

WILT U AL UW ZONWERING IN DEZELFDE STIJL? 
KIES DAN VOOR HET UITVALSCHERM Q-105 UIT DEZE SERIE! 

Eigenaar
NAW


