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CAPRI
Knikarmscherm
in pure vorm

De CAPRI is een kwalitatief hoogwaardige
knikarmzonwering van LEINER. Zelfs bij dit
basismodel werd al veel waarde gehecht
aan kwaliteit en duurzaamheid. Het belastbare armsysteem zorgt voor een strak
zonweringdoek. De CAPRI is bijzonder
veelzijdig. U kunt bijvoorbeeld kiezen tussen
een zichtbaar of een door het doek verborgen uitvalprofiel. De CAPRI heeft een uitval
van max. 4 m bij een maximale breedte van
6 m. Gekoppelde installaties zijn mogelijk
tot 12 x 4 m.
Tot de standaarduitvoering behoort ook
een elektromotor. Bij draaistangbediening
wordt een soepel lopend oogwindwerk
toegepast.
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Robuust armsysteem met flyerketting

Verborgen voorlijst

Zichtbaar voorlijst

Beschermdak
Het beschermdak dat zich aanpast: Als de knikarmzonwering op een onbeschermde plaats wordt gemonteerd, staat het ingestuurde doek bloot aan weer
en wind. In dergelijke gevallen kunt u voorzorgsmaatregelen treffen met het
gepatenteerde beschermdaksysteem. Het beschermdak kan op de ingestelde
hellingshoek worden afgestemd. Tot een armhelling van 70 graden is het doek
effectief en beter beschermd dan bij een normaal vaststaand beschermdak. Bij
koppelinstallaties wordt de CAPRI uitsluitend geleverd met vast beschermdak.

Verstelbaar beschermdak

Vast beschermdak

CAPRI
VARIO-VOLANT
Meer schaduw – meer
ruimte – meer zonwering
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De Vario-Volant is ook verkrijgbaar
met op afstand bedienbare motor.

Zonder
Vario-Volant
Met
Vario-Volant

Met de CAPRI VARIO-VOLANT hebt u een uitstekende keuze gemaakt.
Een zonwering die alles kan – en ook nog eens een uitstekende
prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Kwaliteit komt op de eerste plaats.
De CAPRI VARIO-VOLANT is altijd uitgevoerd met het beproefde
kantelscharnier van Leiner en heeft een maximale uitval van 4 m.
Speciaal geharde elementen zorgen voor optimale veiligheid.
U bedient de Vario-Volant per draaistang of heel comfortabel per
radiografische afstandsbediening. Met het gepatenteerde, verstelbare beschermdak als optie wordt het doek op elegante wijze beschermd tegen weersinvloeden.
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Framekleur naar wens: De CAPRI en de VENTURA
TREND zijn verkrijgbaar in 3 standaardkleuren
(RAL 9010, RAL 9006, LEINER LOUNGE donkergrijs).
Tegen meerprijs zijn beide modellen ook leverbaar
in uw RAL-wenskleur of in een van de 17 andere
LEINER LOUNGE KLEUREN.

Antracietgrijs

LEINER LOUNGE KLEUREN

VENTURA Trend
Zonwering in topvorm
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U wilt een knikarmzonwering die aan al uw
wensen voldoet? Met een VENTURA TREND
hebt u dan absoluut de juiste keuze gemaakt.
Dit model is geconstrueerd voor maximale
afmetingen en biedt optimale veiligheid en
stabiliteit. Dankzij de speciaal geharde
aluminiumelementen is een uitval tot maar
liefst 4 m mogelijk. De massieve zijkappen
demonstreren ook optisch hun veiligheid.
Het extreem belastbare armsysteem met
zijn speciale geometrie zorgt voor een strak
zonweringdoek. U kunt de helling van de
zonwering vastzetten tussen 0 en 90 graden.
Er is nauwelijks een betere bescherming
tegen verblinding en inkijk te bedenken
Stel uw zonwering samen uit verschillende
uitvalprofielen en dakvarianten. Met zijn
moderne design en zijn vele uitvoeringsmogelijkheden is de VENTURA TREND een
perfecte zonwering met een uitstekende
prijs-prestatieverhouding.

Elektromotor: De LEINER knikarmzonweringen zijn standaard uitgerust met een
elektromotor. Desgewenst is ook een draaistang verkrijgbaar. Het uit- en insturen
functioneert bijzonder elegant met een op afstand bedienbare motor. Combineer
de motor met een 3-D-sensor. Als hij op de voorlijst wordt aangebracht, reageert
hij op bewegingen van de zonwering en stuurt deze in geval van te veel wind
automatisch in.

VENTURA TREND
VARIO-VOLANT
Meer schaduw – meer
ruimte – meer zonwering
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De Vario-Volant is ook verkrijgbaar
met op afstand bedienbare motor.

Variabel verstelbaar – schaduw op
maat: Vario-Volants zijn een ideale
aanvulling als bescherming tegen
nieuwsgierige blikken en een laag
staande zon – een ‘must’ op westbalkons en west-terrassen Het in
de voorlijst gerolde doek kan variabel
worden uitgestuurd. Dit gebeurt door
middel van een draaistang of – bijzonder elegant – met een op afstand
bedienbare motor. Dankzij de speciaal geharde a rmdelen bedraagt de
maximale uitval 4 m.

Stel zelf uw Vario-Volant samen!
U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen. De ‘geperforeerde’ weefsels bieden een betere doorkijk,
beschermen desondanks tegen
ongewenste blikken en zorgen voor
aangenaam licht.

Zonder Vario-Volant

Met Vario-Volant

VENTURA TREND
Knikarmscherm
smal
Meer uitval
als breedte

400

Bij smalle montageruimten bereiken de
gebruikelijke zon
weringen al snel hun
grenzen. Dat geldt
niet voor de smalle
zonwering Ventura
TREND. Met over
kruiste armen biedt
hij meer uitval dan
breedte – de maximale
uitval bedraagt 4 m.
Daarmee is dit model
de ideale oplossing
als het krap wordt,
maar een zonwering
dringend gewenst is.

WPS –
Wind-Protect-System
Voor meer windstabiliteit

CALYPSO ROLL –
Zijdelingse zonwering
Zijdelingse bescherming
praktisch en elegant

Al naargelang de afmetingen van de zonwering tot
windkracht 8: het Wind-Protect-System WPS van
LEINER werd speciaal ontwikkeld voor klanten die
hun zonwering niet meteen bij de eerste windvlaag
willen intrekken en liever meer tijd op hun terras
doorbrengen.
Hier zijn verschillende montagevarianten
verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar. Bij de zonwering wordt het Wind-Protect-System WPS van LEINER eenvoudig aan het uitvalprofiel
bevestigd. Daardoor ontstaat een aangename, tegen
de zon beschermde rustzone – ook bij harde wind.
Opgelet! Wind-Protect-System WPS mag niet worden gecombineerd met een zon- en windautomaat.

Edele doeken voor
mooie zonweringen
De combinatie van
hoogwaardige zonweringtechniek met een
weerbestendig, edel
doek maakt een zonwering pas perfect. LEINER
zonweringstoffen zijn bekend om hun kwaliteit en
hun elegante dessins.
Wij kunnen u alles bieden: van klassieke blok
strepen (Twins), elegante uni-uitvoeringen tot moderne
streepdessins. Maak uw keuze uit meer dan 150 aantrekkelijke dessins van de verschillende LEINER kleurwerelden en allerlei speciale materialen. Overigens:
zonweringen bieden een uitstekende bescherming
tegen uv-stralen – tot max. beschermingsfactor 80.

Beschermt tegen zon, nieuwsgierige blikken en wind
De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL is de perfecte aanvulling op uw terras of balkon. Ze beschermt
tegen zonnestralen van opzij en tegen de nieuwsgierige blikken van de buren. De basisuitvoering beschermt tegen een zachte bries. In combinatie met
het Wind-Protect-System WPS kan ze ook worden
gebruikt als ‘echt’ windscherm. De CALYPSO ROLL
is eenvoudig te monteren, handig in het gebruik en
overtuigend in kwaliteit en elegantie. De hoogwaardige handgrepen zien er niet alleen goed uit, maar
voelen ook prettig aan. Desgewenst zijn de handgrepen ook verkrijgbaar met kinderbeveiliging.

SAFETY MOTION: Het noodconcept
voor uw zonwering! Als de op afstand
bedienbare motor eens niet functioneert, kan de zonwering via een noodhandbediening worden ingestuurd.
Lichtbalk: Met de lichtbalk creëert
u een gezellige sfeer onder de
zonwering.
Terras-heater: Aangename warmte
onder de zonwering tot diep in de
nacht of op iets koelere herfstdagen.
Desgewenst kan de terras-heater via
de afstandsbediening worden in- en
uitgeschakeld.
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Knikarmen met flyerketting

Maximale breedte

Op afstand bedienbare motor

Noodhandbediening
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Max. breedte (enkelvoudige installatie) in cm
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Veiligheid door gehard
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Knikarmscherm smal
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Max. hellingshoek van de armen
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Bij gekoppelde installaties alleen met vast beschermdak

CAPRI Vario-Volant

Wandmontage
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Montage
aan de
dakspanten
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Wandmontage
met vast
beschermdak
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Vario-Volant
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Plafondmontage met
verstelbaar beschermdak
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Smalle zonwering
Wandmontage met
verstelbaar beschermdak

Wandmontage
zonder beschermdak
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Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai
onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen.
Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015.
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