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bescherm uw interieur met 
passende buitenzonwering 

van HR Design.



terrasschermen 
Een terrasscherm zorgt voor schaduw in 

uw tuin en op uw terras en biedt optimale 

bescherming tegen de zon en schadelijke UV-

stralen. Een terrasscherm zorgt naast schaduw en 

bescherming voor aangename temperaturen in 

uw woning, in de zomer blijft het heerlijk koel en 

bespaart u energie! 

Bediening
U kunt ook kiezen voor extra bedieningsgemak 

met de ASA ETR-A-motor met GO-1 

handzender. Deze motor voert automatisch 

doekrekcompensatie uit. Eventuele rek in het 

doek wordt hierdoor gecompenseerd.

Tevens kan dit scherm voorzien worden van een 

draadloze zon- en windautomaat van ASA.

terrasscherm | een goede 
investering voor zowel 

uw huis als uw tuin
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markiezen | in landelijk &  
stedelijke stijl

Markiezen 
Markiezen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook heel 

functioneel. Dankzij de aluminium zijschotten 

valt er geen zonlicht vanaf de zijkant binnen. De 

karakteristieke vorm zorgt voor extra stabiliteit, 

waardoor de wind minder vat op je zonwering 

heeft. 

Zowel een moderne als klassieke woningen 

krijgen een extra sfeervol karakter met een 

markies.

De unieke uitstraling zorgt voor 
een sieraad aan de gevel. 

Bediening
Bovendien biedt dit product optimale gebruiks- 

en bedieningsgemak. 

De markies kan ook elektrisch bediend worden 

d.m.v. Somfy, RTS of bedrade motor. 
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scReens, HouDt De zon 
DoeltReffenD Buiten

Screens hebben ideale eigenschappen als 

zonwering. Een van die eigenschappen is 

dat het zonlicht wordt gefilterd, terwijl het 

zicht naar buiten behouden blijft. Door de 

verticale montage steken er geen hinderlijke 

onderdelen buiten de gevel, een esthetisch 

en praktisch voordeel ten opzichte van 

conventionele uitvalschermen.

Windvast
Het screen is voorzien van een doek-

geleidingssysteem met rits. Dit maakt het 

screen in elke positie windvast tot windkracht 

8 (62-74 km). 

Bediening
Bovendien biedt dit product optimale 
gebruiks- en bedieningsgemak. Het Orionn 
screen wordt standaard bediend door een 
Somfy-LT motor met opbouwschakelaar en 
5 jaar garantie.

screens |  houdt de zon 
doeltreffend buiten
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Rolluiken

De hoogwaardige lakkwaliteit van de sterke 
aluminium lamellen zorgt voor een hoge 
krasvastheid en betere kleurechtheid. 
Tevens hebben ze een doeltreffende 
inbraakvertragende werking en zorgen voor 
een perfecte isolatie op gebied van geluid, 

kou en warmte.

zon- en windautomaat

Bovendien biedt dit product optimale 
gebruiks- en bedieningsgemak. 
Bedien uw zonwering volautomatisch, aan de 
hand van de actuele weersomstandigheden. 
Bij zon gaat het zonnescherm vanzelf uit! En 

bij teveel wind trekt het zich automatisch in.
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