Productinformatie

Multiscreen valarm






Valarmscherm met screenallures
Compacte vormgeving
Vaste uitval 400mm
Doekdoorval tot 135°
Geschikt voor kleinere ramen

De aluminium omkasting heeft een afmeting van 75 x
75mm, respectievelijk 85 x 85mm. Ook leverbaar met ronde
kast. De totaalhoogte, inclusief uitvalprofiel en tussenrol,
bedraagt 115, respectievelijk 125mm.
De uitvalarmen hebben een vaste afmeting van 400mm en
zijn in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kunnen tot
maximaal 135° doorvallen.
De Multiscreen valarm geeft een beter zicht naar buiten en
wordt daarom veel toegepast als alternatief voor standaard
screens. Normaal wordt Satiné glasvezeldoek toegepast. Als
alternatief kan ook acryldoek gebruikt worden.

Schellekens Ultimate






Valarmscherm met screenallures
Compacte vormgeving
Vaste uitval 600mm
Doekdoorval tot 150°
Geschikt voor middelgrote
ramen tot 2500mm

Carré 105





Vrij te bepalen val- en uitvalmaat
2-delig compact armsysteem
In opgetrokken toestand vrijwel
gesloten kast
Geschikt voor grotere ramen

De aluminium omkasting heeft een afmeting van 75 x
75mm, respectievelijk 85 x 85mm. De totaalhoogte, inclusief uitvalprofiel en tussenrol, bedraagt 150, respectievelijk
160mm. De Schellekens Ultimate valarm is ook leverbaar
met ronde kast.

De aluminium omkasting heeft, inclusief tussenrol en uitvalprofiel, een afmeting van 164 x 100mm. Tweedelige armconstructie: de tussenrol is bevestigd aan een schoor welke
d.m.v. kunststof lopers in de achterarm beweegt en aan de
onderzijde verankerd is aan de uitvalarm.

De uitvalarmen hebben een vaste afmeting van 600mm en
zijn in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kunnen tot
maximaal 150° doorvallen.

In neergelaten positie zorgt een blokkering earvoor dat de
uitvalarm in de achterarm wordt vergrendeld. De afmeting
van het verticaal zakkende deel en het uitvallende deel zijn
per raamafmeting vooraf vrij te bepalen. Bij uitstek geschikt
voor hoge ramen.

De Schellekens Ultimate valarm geeft een beter zicht naar
buiten en wordt daarom veel toegepast als alternatief voor
standaard screens. Normaal wordt Satiné glasvezeldoek
toegepast. Als alternatief kan ook acryldoek gebruikt worden.

Naast het hier omschreven type Carré 105 is ook het type
Sylinder 120 als valarmscherm leverbaar. Met zijn ronde
vormen is dit scherm een sierlijk element aan de gevel.

MULTISCREENS...
Schellekens & Schellekens combineert met deze typen de voordelen van verticale en uitvallende zonschermen:

Warmtewering
Het glas wordt direct afgeschermd tegen de zonnestraling door het bovenste deel van het zonscherm. Daarnaast houdt het onderste deel veel zonnewarmte van de gevel.

Windbestendigheid
Doordat het doek mede strak wordt gehouden door de tussenrol ontstat een goede windvastheid. De uitvalarmen worden bovendien in neergelaten toestand gefixeerd en kunnen daardoor niet ‘opwaaien’.

Zicht naar buiten
Omdat het onderste deel van deze schermen uitvalt, blijft zicht naar buiten gehandhaafd. De hoogte van de verticale val en het
punt van uitval zijn vooraf vrij te bepalen, aangepast aan de gewenste situatie.

… & VALARMSCHERMEN

Lichtwering
De lichtinvalshoek van opzij wordt verkleind doordat het doek pas vanaf de tussenrol uitvalt. Bij beeldschermwerkplekken is het
aan te raden aan de binnenzijde een individueel regelbare lichtwering aan te brengen.

Vormgeving
Door zijn vorm is deze zonwering bij uitstek geschikt om het gebouw een eigen gezicht te geven. Naast de hier omschreven typen
is ook de SchellekenSylinder 120 valarm leverbaar: onder en boven rond gevormd, afmeting 185 x 120mm.

Ruime keuze in kleuren, doekdessins en bedieningsmogelijkheden
Alle aluminium delen zijn geanodiseerd of kunnen in een RAL-kleur worden gemoffeld.
Het glasvezeldoek (alleen Multiscreen en Schellekens Ultimate valarm) wordt geleverd in een groot aantal kleuren.
Het acryldoek wordt geleverd in een aantal standaard uni-kleuren en naadloos op de schermen verwerkt. Daarnaast is er een
grote keuzen uit ‘banendoek’ in vele uni- en streepdessins.
De bediening kan handmatig, elektrisch of volautomatisch uitgevoerd worden.

AFMETINGEN
Type

Bediening

Max. breedte (mm) Max. aantal Koppelbaar tot
delen per
breedte (mm)
bediening

Max. uitval
(mm)

Windbestendig tot

Multiscreen valarm

bandopwinder

1800

1

n.v.t.

400

8 m/sec

Multiscreen valarm

monocommando

1800

2

3600

400

8 m/sec

Multiscreen valarm

elektrisch

1800

2

3600

400

8 m/sec

Schellekens Ultimate valarm monocommando

2500

2

5000

600

8 m/sec

Schellekens Ultimate valarm elektrisch

2500

2

5000

600

8 m/sec

Carré 105 CVA

monocommando

3600

1

n.v.t.

1150

8 m/sec

Carré 105 CVA

elektrisch

3600

2

4800

1150

8 m/sec

Sylinder 120 SVA

monocommando

3600

1

n.v.t.

1150

8 m/sec

Sylinder 120 SVA

elektrisch

3600

2

7200

1150

8 m/sec

Wijzigingen voorbehouden

