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VITA 
Cassettezonwering

400 1300650 0–20°

VITA – De hoekige cassette-
zonwering: Zij past perfect 
binnen de moderne, rechtlijnige 
en kubische architectuur. 
Ondanks haar bijna kwadrati-
sche vorm oogt ze door het iets 
naar binnen verlopende voorlijst 
altijd elegant en boeiend. Het 
beproefde Leiner-kantelschar-
nier garandeert een perfect 
sluitgedrag terwijl de elementen 
van speciaal gehard aluminium 
zorgen voor extreme breukvast-
heid.



COMO 
Cassettezonwering

400 1950650 0–45°

COMO – De cassettezonwering 
voor de allerhoogste eisen:  
De COMO werd speciaal 
 ont wikkeld voor grotere 
afmetingen. Dankzij de 
onderdelen van gehard 
aluminium kunnen de installa-
ties ook bij maximale afmetin-
gen nog worden uitgerust met 
een Vario-Volant. Het inge-
bouwde kantelscharnier zorgt 
vele jaren voor een betrouw-
bare sluitfunctie. 

Vario-Volant

Mr. T – het 
lichtsysteem



Vario-Volant

FINO – Elegant en
tijdloos mooi:  Dit model is 
bijzonder compact en extreem 
stabiel. De fraai gevormde 
zijkappen van gehard alumi-
nium verlenen de FINO een 
weergaloze elegantie en 
zorgen voor optimale veiligheid.

FINO
Cassettezonwering

0–40° 300
250650 300600 350500



PICO – Klein, maar fijn:  De  
PICO werd speciaal ontwikkeld 
voor kleinere afmetingen. Een 
elegant sieraad als verfraaiing 
voor elk balkon of terras. Bij 
plafondmontage is een helling 
van de armen tot 85 graden 
mogelijk.

PICO
Cassettezonwering

Plafondmontage

0–85°250425



Vario-Volant

GARDA – De veelzijdige en
variabele serie:  Met dit 
variabele bouwsysteem van de 
GARDA kan nagenoeg elke 
wens vervuld worden. Qua 
afmetingen en uitvoering is 
praktisch alles mogelijk. Ook 
hier zorgt het Leiner-kantel-
scharnier vele jaren lang voor 
een betrouwbare sluitfunctie.

GARDA HK
Semi-cassette

400 1950650 5–45°

Mr. T – het 
lichtsysteem



VENTURA TREND – De 
klassieker:  Dit zonweringsys-
teem werd al honderdduizen-
den malen verkocht. Een 
tijdloze klassieker met allerlei 
vormgevingsmogelijkheden. 
Stel zelf uw zonwering samen, 
zij het met of zonder gepaten-
teerd beschermdak.

VENTURA TREND
Knikarmzonwering

400 1950650 0–90°



CAPRI – Het basismodel:   
Zo goed kan uw eerste 
kennismaking met de ‘zonwe-
ringwereld’ zijn. Met het 
verstelbare beschermdak wordt 
het doek elegant en doelmatig 
beschermd. Een duurzame, 
betrouwbare schaduwgever.

CAPRI
Knikarmzonwering

0–50°1200400600



SUNRAIN – Knikarmscherm 
voor zon en regen:  De  ge- 
 bruikelijke zonweringen zijn 
over het algemeen slechts in 
beperkte mate geschikt voor 
gebruik bij regen. De gepaten-
teerde Sunrain werd speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik bij 
zowel zon als regen. Vanaf een 
helling van 5 graden wordt het 
regenwater gecontroleerd 
afgevoerd. Zo ontstaat geen 
waterzak.

SUNRAIN 
voor zon én regen

400 1950650 5–45°

Gegarandeerd 

géén waterzak 

vanaf 5° helling



CASA SUNRAIN – De cassette 
voor zon en regen:  De  
CASA SUNRAIN verbindt alle 
voordelen van een zonwering 
met de gepatenteerde SUNRAIN 
technologie. De elegante, kubus-
vormige cassette verbergt al zijn 
zonweringtechniek en be-
schermt deze gesloten en veilig 
tegen alle weersinvloeden.

CASA SUNRAIN
Cassette voor zon én regen

350650 5–20° 1950



GASTRO SUNRAIN
Vrijstaande zonwering

GASTRO SUNRAIN – Vrijstaande 
zon- en regenbescherming:  De 
GASTRO SUNRAIN kan een oppervlak 
van maar liefst 135 m2 overspannen. 
Het aluminiumframe is extreem 
stabiel en elegant. Deze unieke 
installatie beschermt uw gasten tegen 
elk weer. De ruimte onder de 
zonwering kan optimaal worden 
benut.



PERGOLA SUNRAIN
Terrasvouwdak

PERGOLA SUNRAIN – Het 
terrasvouwdak:  Uitermate 
flexibel, maar toch enorm 
windstabiel en dus geschikt voor 
zowel gastronomische 
als particuliere toepassingen. Dit 
terrasvouwdak is bestand tegen 
windkrachten tot 9 Beaufort en 
beschermt u optimaal tegen zon 
en regen. Met de nieuwe, 
geïntegreerde LED-verlichting 
over het hele oppervlak van de 
PERGOLA SUNRAIN schept u 
een stemmige atmosfeer.



VARIO-VOLANT
Meer schaduw

VARIO-VOLANT – Variabel 
uitstuurbare bescherming 
tegen zon en inkijk:  Met de 
VARIO-VOLANT beschermt u 
uzelf tegen een laagstaande 
zon of nieuwsgierige buren. 
Het omvangrijke Vario-volant-
programma biedt verschillende 
doekuitvoeringen, bedienings-
mogelijkheden (draaistang /  
motor met afstandsbediening) 
en een onbeperkte uitval 
van vier meter. Ook koppelin-
stallaties zijn mogelijk.

Zonder 
Vario-Volant

Met 
Vario-Volant



Q.bUS
Vrijstaande zonwering

Q.bus – de ongelooflijk 
flexibele zonwering:  De Q.bus 
is een nieuw zonwering systeem 
met een design op topniveau. 
Zoals hij daar vrij staat, met 
optimale benutting van het 
oppervlak, is hij niet alleen 
functioneel, maar ziet hij er ook 
nog eens ontzettend goed uit. 
Hier kunnen meerdere 
installaties tot één groot 
beschaduwingsvlak worden 
gecombineerd.



ARCO | CANTO
Raamzonweringen

ARCO | CANTO – De raamzonweringen:  
 Het rijk gevarieerde raamzonweringsysteem 
met verschillende cassettevormen. Er is 
nauwelijks een raam dat niet tegen teveel 
zon beschermd kan worden. Op plaatsen 
met veel wind biedt het windstabiele screen 
SZ bescherming tegen zon, regen en wind.



UG 100 | 200
Onderdakzonwering

Onderdakzonwering  
UG 100 | 200: Onder glazen 
daken wordt de warmte op 
zomerse dagen extreem 
gestuwd. Om dit tegen te  
gaan zijn er de zogenaamde 
onderdakzonweringen.  
Zij worden tegen de wind 
beschermd onder het  
glasoppervlak gemonteerd.

1000450600



VERANDA- 
ZONWERINGEN

De verandazonweringen:  
U kunt kiezen uit verschillende 
zonweringsystemen. Bent u 
op zoek naar een oplossing 
voor een veranda met een 
schuin aflopende zijkant of 
bent u geïnteresseerd in het 
oerdegelijke systeem met 
kettingaaandrijving? Bij ons 
vind u in ieder geval de 
passende verandazonwering. 
Ook verkrijgbaar als PERGOLA 
uitvoering op poten.



Meer zonwering – 
meer toebehoren

Op afstand 
bedienbare motor
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System (WPS)
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