MICRO 700
ZIJWAARTS OPROLBAAR ZONNESCHERM
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Gewoon
van het leven genieten !

De MICRO 700 is een ideale
aanvulling op uw conventionele zonnescherm. De doeken van alle producten van
Husol kunnen perfect op
elkaar worden afgestemd.

Jahre Garantie

Een heerlijk plekje
om te relaxen
Met het zijwaarts oprolbare zonnescherm MICRO 700 maakt u van
uw balkon of loggia uw heel eigen
plekje. Goed beschermd tegen zon,
wind en vreemde blikken – het vakantiegevoel krijgt u er zomaar bij.
Met het handvat wordt de
Micro 700 gewoon uitgetrokken en aan de mast gehangen.
Het wieltje maakt dit nog gemakkelijker.
Voor een veilig en comfortabel
gebruik is de doekrol uitgerust
met een terugslagrem.

Montage
Wandhouder
(standaard)

Vastgeschroefd in
de vloer (in plaats
van standaard)

Vastgeschroefd in
de vloer met vloerconsole

Technische kenmerken
TYPE
Installatie-hoogte
Uittreklengte
(cm), afhankelijk
van de hoogte

ZIJWAARTS OPROLBAAR ZONNESCHERM
max. 250 cm
Hoogte
120
190
250
Acryl
400
300
300
Soltis 92
400
400
300
De mogelijke uitval in afhankelijkheid van de installatiehoogte is technisch beperkt, omdat hierbij naargelang de gewenste uitval meerdere
banen moeten worden samengevoegd.
Nauwkeurige productie in alle tussenliggende maten (tot op de cm)!
Aandrijving
handmatig
Leveringsomvang, – incl. mast/wandhouder,
bevestiging
andere houders mogelijk (meerprijs)
Framekleuren
– keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– zilverkleurig natuur: E6 / EV 1 geëloxeerd; detailelementen zilverkleurig RAL 9006 (minderprijs)
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag
Zonnescherm- – uit onze LEWENS-collectie
doeken
– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– Soltis 92
– kwaliteitsnaaigaren

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!

www.husol.nl
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