
knikarmscherm

Top-class knikarm zonwering van allround

een fabrikant van zonwering en rolluiken, waarbij alle innovatie van 

producten is afgestemd op de (wisselende) weersomstandigheden 

in nederland. allround producten zijn verkrijgbaar bij zorgvuldig 

geselecteerde dealers in nederland en duitsland.

allround zonwering, de sleutel voor optimaal wooncomfort.

 www.allroundzonwering.nl



knikarmscherm

Hoge windstabiliteit

Verfijnde afwerking

strak doek door hoge armspanning

uitgebreide keuze in modellen

Een knikarmscherm is een uiterst effectieve zonwering die een 

behaaglijke schaduw op uw terras creëert en tegelijkertijd uw 

woning koel houdt. Met een zwevend knikarmscherm blijft 

volledige bewegingsvrijheid op uw terras behouden.

Uniek aan het Allround knikarmscherm is de hoogwaardige 

kwaliteit en verfijnde afwerking. Een scherm is standaard 

uitgevoerd met extra sterke knikarmen. Hierdoor blijft het 

doek strak en heeft het een hoge windstabiliteit. Het Allround 

knikarmscherm is verkrijgbaar in diverse modellen. De schermen 

worden op maat gemaakt, zodat ze altijd voldoen aan uw 

persoonlijke wensen.

materiaal 

Een Allround knikarmscherm is samengesteld uit hoogwaar-

dige componenten en aluminium profielen. Daarnaast zijn de 

doeken, met behulp van de modernste technieken, gecon-

fectioneerd. Hierdoor is duurzaamheid en hoogwaardige 

kwaliteit gewaarborgd.

Bediening

Een knikarmscherm is verkrijgbaar met een motor en te 

bedienen middels een app op uw telefoon, afstandsbedie-

ning of schakelaar. Uiteraard kunt u ook nog kiezen voor een 

handmatige bediening.

montage

Allround Zonwering voldoet met al haar producten aan de 

hoogste kwaliteitsnormen. Dit komt uitsluitend tot zijn recht 

als het product volgens de voorschriften is gemonteerd. Wij 

beschikken over goed opgeleide monteurs die de montage 

geheel naar wens verzorgen.

garantie

Allround Zonwering staat voor kwaliteit, daarom worden 

alle producten met 5 jaar garantie geleverd. Deze garantie-

periode kan worden uitgebreid naar 10 jaar op arbeid en 

onderdelen. Uw adviseur vertelt hier graag meer over.

onderhoudspakket

Zoals voor alle producten geldt: goed onderhoud verlengt 

de levensduur. Daarom zijn voor alle Allround producten 

onderhoudspakketten beschikbaar. Wilt u een onderhouds-

pakket op maat? Bespreek dan uw persoonlijke voorkeur 

met de adviseur.

Framekleuren

De cassette is in alle kleuren leverbaar en zelfs verkrijgbaar 

in een speciale lak met fijnstructuur. Kies de framekleur 

die het beste past bij de uitstraling van uw gevel en geef 

daarmee uw zonwering een luxe uitstraling. Hieronder een 

overzicht van diverse populaire framekleuren:

doekkleuren

Het doek is in meerdere kleuren verkrijgbaar en kan op 

diverse manieren worden geconfectioneerd. Informeer naar 

de mogelijkheden bij uw adviseur. Hieronder een overzicht 

van diverse populaire doekkleuren:

u herkent een origineel allround 

knikarmscherm aan het beeldmerk 




