Zonwering voor diverse toepassingen
Type 1 is een uitvoering die aan een zijde van een
muur of wand wordt gemonteerd.
De andere zijde is voorzien van een portaal,
bestaande uit één of meerdere aluminium
liggers en staanders.
Type 2 is een geheel vrijstaand type vergelijkbaar
met een partytent, echter in een solide en
stevigere uitvoering.

Type 1

Type 3 is een uitvoering die onder een bestaande
constructie wordt gemonteerd.
Bijvoorbeeld een pergola, terrasoverkapping,
serre of lichtstraat.
Type 4 kan tussen twee muren worden gemonteerd.
Al onze schermen worden geleverd met zonweringdoek
(acryl) of met PVC doek (100% waterdicht).
Het acryl zonweringdoek is leverbaar in vele
kleuren en designs.
Het PVC doek (100% waterdicht)is ook in vele kleuren
leverbaar.
Dubbel doek behoord ook tot de mogelijkheden,
namelijk PVC doek aan de bovenzijde en zonweringdoek
aan de onderzijde.

Type 2

Al onze profielen zijn van aluminium en zijn
gepoedercoat. Standaard zijn deze profielen wit
maar andere rail kleuren zijn ook mogelijk.
Doordat de constructie van zeer hoge kwaliteit
is heeft het systeem een hoge windstabiliteit.
De zonwering wordt exact op maat geproduceerd.
De maximale afmeting per scherm is 5.90 meter breed
met een uitval tot 5.90 meter.
De standaard hoogte van het portaal is 2.50 meter
maar andere hoogtes zijn ook mogelijk.
Vanaf 5 meter is een extra midden staander nodig bij
een uitvoering met enkel doek.

Type 3

Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk.
Marino zonwering systemen zijn ook voor grote
oppervlaktes geschikt en zijn overal toepasbaar.
Zowel bij de particulier als in de horeca.
Op onze systemen geven wij 3 jaar garantie.

Kijk op Marinozonwering.nl

voor dealer adressen en overige informatie.
Dealer stempel
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