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Strakke vormgeving 
Zeer effectieve warmtewering 

 
 
 
 
 
 
 

Knikarmschermen kenmerken zich doordat het armsysteem 
direct onder het doek is geplaatst. Het scherm heeft een gerin-
ge hellingshoek waardoor er, afhankelijk van de montagehoog-
te, voldoende doorloophoogte ontstaat. 
 
Knikarmschermen zorgen voor effectieve warmtewering door-
dat zonnewarmte van de gevel wordt gehouden. Een comforta-
bel uitzicht naar buiten blijft mogelijk. Het contact met de bui-
tenwereld blijft hierdoor behouden. 
 
Doordat een knikarmscherm nagenoeg horizontaal af te stellen 
is, blijft de volledige ruimte onder het scherm beschikbaar en 
geeft u volledige bewegingsvrijheid. Naar buiten openslaande 
deuren vormen geen probleem. 
Dit maakt knikarmschermen zeer geschikt voor terrassen, bal-
kons of plaatsing op de begane grond. 

 
 

Goede warmtewerende eigenschappen 
 

Blijvend zicht naar buiten 
 

Vrije doorloop blijft behouden 
 

Solide scherm, fraai vormgegeven 
 

Kan uitgevoerd worden met verlengde kapsteunen 
 
 
 

 

 

Acryldoek, gewicht ca. 300 gr/m2. Leverbaar in vele uni-kleuren en streepdes-
sins, op 1200 mm breed geweven en in aan elkaar gestikte banen op het 
scherm verwerkt, de zijkanten omgezoomd. 
 
Bediening 
(EL) Elektrisch: in de bovenbuis gemonteerde 230 Volt zelfafstellende buismo-
tor, thermische beveiliging en kabel met aangesealde Hirschmann steker. Op-
genomen vermogen ca. 1,25 Ampère. De aansluiting dient te geschieden mid-
dels een bij het scherm aangebrachte Hirschmann contrasteker. 
(M) Monocommando: uitsluitend aan de buitenzijde d.m.v. in de kap gemon-
teerde wormwieloverbrenging, gesloten huis, zelfsmerend, een 1:7 overbren-
ging en voorzien van een kunststof oog. Draaistang staal, doorsnede 13 mm 
voor buitenbediening, voorzien van rvs haak en knikbare kunststof handgreep. 
Verkrijgbaar in diverse lengtes. 
 
Montage 
Geschiedt d.m.v. corrosievast bevestigingsmateriaal. 
 
Kwaliteit 
Op alle producten en diensten van Schellekens & Schellekens B.V. zijn de kwali-
teitseisen, vastgelegd in het Romazo Projecten Kwaliteitshandboek, van toepas-
sing. 
 
Garantie 
Op basis van de Romazo Projecten garantievoorwaarden. Garantietermijn: 5 
jaar, mits de zonwering vanaf oplevering jaarlijks wordt onderhouden door 
Schellekens & Schellekens. Wanneer de zonwering vanaf oplevering niet jaar-
lijks door Schellekens & Schellekens wordt onderhouden geldt de standaard 
garantietermijn van 2 jaar.  

  

Wijzigingen voorbehouden 

Typeomschrijving 
Met geringe hellingshoek uitvallend zonscherm. 
  
Oppervlaktebehandeling 
Kap, sluitlijst, kaststeunen en knikarmen: naturel geanodiseerd, laagdikte ca. 15 
μm of gemoffeld, poedercoatsysteem, laagdikte ca. 60 μm. volgens RAL-
kleuren. 
 

Kap 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8 mm. 
 

Sluitlijst 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8 mm. De knikarmen vallen achter 
de sluitlijst. 
 

Kapsteun 
Aluminium, met twee bevestigingspunten, één boven en één onder de kap. 
 

Knikarmen 
Tweedelige uitvalarm uit geëxtrudeerd aluminium, afmeting 56 x 28 mm. Voor-
zien van uit aluminium gegoten scharnieren en bevestigingssteunen. De span-
kracht wordt bereikt door een veersysteem met dubbele staalkabel.  
 

Afmetingen 
De maximale schermbreedte bedraagt 5500 mm. De maximale uitval bedraagt 
3000 mm, afhankelijk van de schermbreedte. 
 

Doek 
Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 290 gr/m2. leverbaar in een aantal uni-
kleuren op diverse weefbreedtes voor een naadloze verwerking op het scherm. 
De uiteinden van het doek worden voorzien van verstevigingshoeken. 
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