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Type Carré


Uitstekende warmtewerende eigenschappen



Goede windbestendigheid






Blijvend zicht naar buiten





Ruime keuze in kleuren, doekdessins en bedieningsmogelijkheden

Tekeningen en meer productinfo vindt u op

www.schellekens.com

De aluminium omkasting heeft een afmeting van 105 x 105mm
Het uitvalprofiel heeft een afmeting van 75 x 75mm. In opgetrokken toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één vierkant geheel. Voor uiteenlopende situaties zijn verschillende
armsystemen leverbaar:
Type CV
Type CVW
Type CG
Type CTG
Type CB

FOTO
79 x 5,2 cm

Compacte vormgeving
Goed inpasbaar in bouwkundige situatie
Bij elektrische bediening:
steker onopvallend weggewerkt (kast 105x105mm)

standaard, vast scharnierpunt, verzwaard uitvalprofiel
windvast d.m.v. veerarm met schoor
grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm
bij naar buiten draaiende ramen, met tussenrol
bij overdekte balkons, met balkonarm

Montage van de kast d.m.v. staartconsoles of onafhankelijke
kaststeunen direct op het kozijn of op de gevel. Montage van
het armsysteem direct op het kozijn of op de gevel.

Type Sylinder 120




Type Stabilum
Fraaie ronde vormgeving
Uitvalprofiel geïntegreerd
in kastvorm
Extra accent op de gevel

De aluminium omkasting heeft een afmeting van Ø 120mm.
Het uitvalprofiel heeft een afmeting van 90 x 50mm in een
kwartronde vorm. In opgetrokken toestand vormen de kast en
het uitvalprofiel één rond geheel. Voor verschillende situaties
zijn verschillende armsystemen leverbaar:
Type SV
Type SVW
Type SG

standaard, vast scharnierpunt, verzwaard uitvalprofiel
windvast d.m.v. veerarm met schoor
grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm

Montage van de kast d.m.v. onafhankelijke kaststeunen direct
op het kozijn of op de gevel. Montage van het armsysteem
direct op het kozijn of op de gevel. Met zijn ronde vormen is dit
scherm een sierlijk element aan de gevel.






Grootst mogelijke windbestendigheid
Uitzonderlijke kwaliteit
Compacte vormgeving
Goed inpasbaar in bouwkundige situatie

De constructie van dit type scherm is geheel gericht op een zo
groot mogelijke windbestendigheid. De volledig in de achterarmen geïntegreerde gasdrukveren en het extra verzwaarde uitvalprofiel voorkomen het opwaaien van het doek. Het acryldoek zelf wordt uitsluitend in banen geconfectioneerd met de
grootste sterkte in de juiste richting. Het Stabilum scherm kan
daardoor ook gebruikt worden als effectieve warmtewering in
situaties met zon en harde wind, tot maximaal 12,3 m/s.
De aluminium omkasting heeft een afmeting van 105 x 105mm.
Het uitvalprofiel heeft een afmeting van 75 x 75mm. In opgetrokken toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één vierkant geheel. De gasdrukveren zijn uit het zicht en goed beschermd in de achterarmen ingebouwd.

UITVALSCHERMEN


De diverse typen bieden onze opdrachtgevers zeer veel
voordelen:

Uitstraling
Schellekens & Schellekens uitvalschermen geven de
ontwerper de mogelijkheid het gebouw te voorzien
van een bijzondere uitstraling, waarbij esthetische en
functionele aspecten hand in hand gaan.





Schellekens & Schellekens uitvalschermen zijn al vele jaren een begrip in de utiliteitsbouw.

Uitstekende warmtewerende eigenschappen
Uitvalschermen zorgen er voor dat de zonnewarmte op
afstand van de gevel blijft en de opgewarmde lucht achter
het doek eenvoudig weggeventileerd kan worden.

Assortiment
Naast de hiervoor omschreven typen Carré, Sylinder
en Stabilum leveren wij ook een inbouwvariant.




Goede windbestendigheid
Afhankelijk van de vorm en ligging van het gebouw, kunnen uitvalschermen tot windkracht 5 gebruikt worden.
Het type Stabilum zelfs tot windkracht 7.


Blijvend zicht naar buiten
Een comfortabel zicht naar buiten is mogelijk. Hierdoor
blijft het contact met de buitenwereld behouden en van
een opgesloten gevoel is geen sprake.

Ruime keuze in kleuren, doekdessins en bedieningsvarianten
Alle aluminium delen zijn geanodiseerd of kunnen in
een RAL-kleur worden gemoffeld. Het acryldoek wordt
geleverd in een aantal standaard uni-kleuren en naadloos op het scherm verwerkt. Daarnaast is er een grote keuze uit banendoek in vele uni– en streepdessins.


Bediening
De bediening kan handmatig, elektrisch of volautomatisch uitgevoerd worden.



Lichtwering
Voldoende afscherming van hinderlijk invallend licht
wordt bereikt als de schermbreedte de kozijnbreedte
royaal overlapt zodat zoninval van opzij wordt beperkt.
Een aan de binnenzijde aangebrachte, individueel bedienbare lichtregeling kan voor beeldschermwerkplekken
noodzakelijk zijn.

AFMETINGEN
De minimale breedtemaat is 640mm

Type

Bediening

Carré 105
CV/CVW/CTG/CB

monocommando

Carré 105
CV/CVW/CTG/CB

Max. breedte
(mm)

Max. breedte
met 3 armen

Max. aantal
delen per
bediening

Koppelbaar tot
breedte (mm)

Max. uitval
(mm)

4800

2

7200

1350

elektrisch

4800

3

14400

1350

Carré 105 CG

monocommando

4800

1

n.v.t.

2000

Carré 105 CG

elektrisch

4800

2

9600

2000

Sylinder 120 SV/SVW monocommando

3600

5500

1

n.v.t.

1350

Sylinder 120 SV/SVW elektrisch

3600

5500

2

7200

1350

Sylinder 120 SG

monocommando

3600

5500

1

n.v.t.

2000

Sylinder 120 SG

elektrisch

3600

5500

2

7200

2000

Stabilum

monocommando

4800

1

n.v.t.

1350

Stabilum

elektrisch

4800

1

n.v.t.

1350

Wijzigingen voorbehouden

