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SUNRAIN

Voor zon en regen

Gordingen ondersteunen het doek
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KEER OPTIMALE
BESCHERMING –
TEGEN ZON EN REGEN

Geniet op uw terras, ongeacht het weer, met SUNRAIN voor zon en regen.
De gepatenteerde constructie in combinatie met het absoluut waterdichte doek maken het mogelijk. Plan uw barbecue of zomerfeest, zonder dat u van het weer afhankelijk bent.

SUNRAIN
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Voor elk weer

Zonder
beschermdak

Met
beschermdak

Zekere waterafvoer en hoge belastbaarheid
De gepatenteerde SUNRAIN garandeert permanent een strak doek en een
doelgerichte waterafvoer. Dankzij het
waterdichte high-performance-doek is
het knikarmscherm ook bestand tegen
aanhoudende regen. Twee gordingen

verhinderen dat er zich water op het
doek verzamelt. Al vanaf een geringe
hellingshoek van 5° is de waterafvoer
gewaarborgd (vanaf 7,5° bij koppelinstallaties). Ook bij een geringe montagehoogte blijft nog altijd voldoende

ruimte onder de SUNRAIN. Alle belastbare onderdelen zijn gemaakt van
speciaal gehard aluminium. Zo is een
optimale veiligheid gegarandeerd, ook
bij zware belasting. Dankzij de stabiele
constructie is een uitval tot 4 m mogelijk.

SUNRAIN VARIO-VOLANT
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Meer bescherming tegen een laagstaande zon
De VARIO-VOLANT beschermt uw
privacy. Schuin invallende zonnestraling wordt betrouwbaar afgeweerd.
De licht- en zichtwering is een echte
must op balkons en terrassen op het
westen. Het in het uitvalprofiel gerolde

doek kan variabel worden uitgestuurd.
Dit gebeurt door middel van een
draaistang of bijzonder comfortabel
met een op afstand bedienbare motor.
Dankzij de speciaal geharde armdelen
bedraagt de maximale uitval 4 m.

Doek met doorkijk
Voor de VARIO-VOLANT bieden wij u
doeken met een betere doorkijk, die
desondanks tegen ongewenste blikken
beschermen. U kunt ook een ander doek
uit de LEINER-collectie kiezen (m.u.v.
waterdichte Précontraint-doeken).

CASA SUNRAIN

De cassette voor zon en regen

Wie de ruimte onder de kubusvormige CASA SUNRAIN ook bij regen
wil gebruiken, profiteert van de voordelen van een cassette voor zon en
regen en de gepatenteerde SUNRAIN technologie. Hierbij zijn het doek
en de techniek perfect beschermd.
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VEILIGE BEHUIZING
VOOR DOEK
EN TECHNIEK

CASA SUNRAIN

650

De cassette voor zon en regen

Uitstekend opgeborgen in de cassette
De belastbare constructie van de CASA
SUNRAIN cassette voor zon en regen
biedt veiligheid en een lange levensduur. De investering is de moeite waard.
Er kan een uitval van tot 3,5 m gerealiseerd worden. In ingetrokken toestand
bevindt de complete techniek van de

CASA SUNRAIN zich, beschermd tegen
weersinvloeden en vuil, in de kubusvormige cassette. In uitgeklapte toestand
garandeert de zon- en regen-wering al
vanaf een hellingshoek van 5° een betrouwbare waterafvoer en een perfecte
bescherming tegen regen.
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CASA SUNRAIN
VARIO-VOLANT
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Licht- en zichtbescherming

Zonder
VARIO-VOLANT

Met
VARIO-VOLANT

Translucente doeken
Sunvision en
Tempotest Starscreen

Meer bescherming tegen een laagstaande zon
De VARIO-VOLANT beschermt uw
privacy. Schuin invallende zonnestraling wordt betrouwbaar afgeweerd. De
licht- en zichtwering is een echte must
op balkons en terrassen op het westen.
Het in het uitvalprofiel gerolde doek kan

variabel worden uitgestuurd. Dit
gebeurt door middel van een draaistang of bijzonder comfortabel met
een op afstand bedienbare motor.
Dankzij de speciaal geharde armdelen
bedraagt de maximale uitval 3,5 m.

Doek met doorkijk
Voor de VARIO-VOLANT bieden wij u
doeken met een betere doorkijk, die
desondanks tegen ongewenste blikken
beschermen. U kunt ook een ander doek
uit de LEINER-collectie kiezen (m.u.v.
waterdichte Précontraint-doeken).

LED-verlichting

Genieten op het terras – tot diep in de avond

Dimbare LEDverlichting voor een
gezellige sfeer

24

UUR
TERRASGENOT

Een etentje met vrienden of ’s avonds nog gezellig samen een glaasje wijn:
geniet onder uw SUNRAIN tot in de late uurtjes met een indirecte verlichting.
Deze is onzichtbaar in de armen geïntegreerd en kan op afstand gedimd
worden – voor een sfeervolle stemming.

Wind-Protect-System WPS

Windstabiliteit voor uw SUNRAIN

Al naargelang de afmetingen van de SUNRAIN tot windkracht 8
Het Wind-Protect-System WPS van LEINER werd speciaal
ontwikkeld voor klanten die hun SUNRAIN niet meteen bij
de eerste windvlaag willen intrekken en liever meer tijd op
hun terras doorbrengen. Er zijn verschillende montagevarianten verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar.

Bij de SUNRAIN wordt het Wind-Protect-System WPS van
LEINER eenvoudig aan de voorlijst 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!

Draadloze besturing
Voor een comfortabele
bediening

SUNRAIN knikarmschermen beschikken standaard
over een elektromotor. Voor een nog comfortabelere
bediening kunnen ze desgewenst ook met een motor
met afstandsbediening worden uitgerust. U kunt
kiezen uit verschillende afstandsbedieningen (wanden handzender).

Somfy io of RTS
draadloze besturing
via een wandzender

Somfy io draadloze
besturing via een
handzender

LEINER LOUNGE KLEUREN

Luxe framekleuren – ruimte voor uw vormgeving

Hoogwaardige structuurkleuren
Gecoat met hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUURLAKKEN wordt uw nieuwe knikarmscherm een absolute
blikvanger. Maak uw keuze uit 18 fijne structuurlakken en wit
RAL 9010 zonder meerprijs. Indien gewenst staan u tevens
alle kleuren van de RAL-kleurenwaaier ter beschikking.

PRECONTRAINT 302
Waterdicht topdoek

SUNRAIN knikarmschermen zijn standaard uitgevoerd met een doek van een
absoluut waterdicht, hoogwaardig pvc.
Het werd speciaal ontwikkeld als doek
voor zonen regenweringen en voldoet
aan de allerhoogste vereisten.

Précontraint 302 is verkrijgbaar in allerlei
trendy kleuren. De dessins met een mat
oppervlak zorgen voor een bijzonder luxe
en elegante look. Ze bieden u in elke kleur
en elk dessin de hoogste UV-beschermingsfactor 80.

18 fijne structuurlakken met een
matte look

Toebehoren

Handige extra’s voor comfort en veiligheid

Calypso Roll –
aantrekkelijke zichtbescherming
De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL beschermt
u van opzij tegen zonnestralen, nieuwsgierige
blikken en een lichte bries. De zijdelingse zonwering
kan manueel worden op- en uitgerold. Een cassette
beschermt het opgerolde doek. De hoogwaardige
grepen zien er niet alleen goed uit, maar voelen
zich ook nog eens goed aan. Ze zijn naar wens ook
verkrijgbaar met een kinderbeveiliging.

SAFETY MOTION – bescherming voor uw knikarmscherm
De noodhandaandrijving SAFETY MOTION is het noodconcept voor uw knikarmscherm. Als de op afstand bedienbare motor eens niet functioneert, kan
de SUNRAIN via een handmatige noodaandrijving heel eenvoudig met een
draaistang worden gesloten.

Terrasverwarming – langer terrasgenot
Een terrasverwarming zorgt voor een aangename warmte onder het knikarmscherm tot diep in de nacht of op herfstdagen. Hij kan simpelweg aan de
draagbuis of aan de wand gemonteerd worden. Desgewenst kan de terrasverwarming via de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.
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Hellingshoek

Dakspantdrager

Breedte koppelsysteem
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Waterafvoer (enkele installatie / koppelinstallatie & VARIO-VOLANT)

Veiligheid door hard
aluminium
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– Niet leverbaar
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SUNRAIN

Techniek en details
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Ontdek in 12 stappen de zonwering die bij u past! Beantwoord 12 eenvoudige vragen m.b.t. uw wensen, behoeften en de bouwkundige situatie. Vervolgens ontvangt u een overzicht over welke producten aan deze wensen en
eisen voldoen.

Alle LEINER producten worden 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 03.2019.
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