Een fabrikant van zonwering en rolluiken, waarbij alle innovatie van

zipscreen

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

top-class zipscreen van Allround

The colours and textures represented in this digital image are provided
as a reference only. Whether seen on a screen or printed, they cannot in
any way match the actual item.We recommend procuring an actual
sample when specifying these products.

zipscreens

Design illusion

Body language

Luxe zip screen
Bij een zip screen is de het doek over de volle hoogte gefixeerd aan de

Subtiele vormgeving

Green tree

zijgeleiding, waardoor een naadloze aansluiting met het frame ontstaat en de wind geen grip krijgt op het doek. Een zip screen beperkt
binnenkomend zonlicht en behoudt tegelijkertijd uitzicht naar buiten.

92-2039

Framekleuren

Een Allround zip screen is samengesteld uit hoogwaardige

Het frame is in alle kleuren leverbaar en zelfs verkrijgbaar in

componenten en aluminium profielen. Daarnaast zijn de

een speciale lak met fijnstructuur. Kies de framekleur die het

doeken, met behulp van de modernste technieken, gecon-

beste past bij de uitstraling van uw gevel en geef daarmee

fectioneerd. Hierdoor is duurzaamheid en hoogwaardige

Bamboo

92-50333

Aniseed

92-2157

kwaliteit gewaarborgd.

Hoge windstabiliteit

92-2175

van diverse populaire framekleuren:

Hemp

92-502

Een zip screen is standaard voorzien van een motor en te
Strak doek door uniek veersysteem

bedienen met een app op uw telefoon, afstandsbediening of
een schakelaar.

Het luxe Allround zip screen heeft een compacte cassette en het

uw zonwering een luxe uitstraling. Hieronder een overzicht

Champagne

Bediening

Het screen wordt verticaal voor uw raam gemonteerd, waardoor de
vrije doorloop langs uw raam behouden blijft.

Materiaal

Carrot

Geen bevestigingspunten zichtbaar

92-2172

Orange

92-8204

Buttercup

92-2166

Grenadine
Sandy beige

92-2135*

Havana-Brown

frame heeft geen zichtbare bevestigingspunten. Dit zorgt voor een

Montage

uniek design. Dankzij het unieke veersysteem blijft het doek strak

Allround Zonwering voldoet met al haar producten aan de

gespannen. Een screen van Allround is altijd voorzien van een gewe-

hoogste kwaliteitsnormen. Dit komt uitsluitend tot zijn recht

ven glasvezeldoek. De sterke glasvezeldraad voorkomt inscheuren en

als het product volgens de voorschriften is gemonteerd. Wij

Doeken

garandeert dat dit screen er jarenlang als nieuw uitziet.

beschikken over goed opgeleide monteurs die de montage

Een Allround screen is voorzien van hoogwaardige kwali-

geheel naar wens verzorgen.

teitsdoeken met glasvezelversterking. Deze zijn in meerdere

Grenadine

92-50268

Plum

92-50336

Grenadine

92-50268

Hawaii

92-50269

92-50

Emerging colours

naar deViolet
mogelijkheden
Chickkleuren verkrijgbaar. Informeer
92-2013
parma bij

Garantie

uw adviseur. Hieronder een overzicht van diverse populaire

Allround Zonwering staat voor kwaliteit, daarom worden

doekkleuren:

92-2

alle producten met 5 jaar garantie geleverd. Deze garantie-

Evolving with
time illusion
Design

Emerging colours

The colours and textures represented in this digital image are provided
as a reference only. Whether seen on a screen or printed, they cannot in
any way match the actual item.We recommend procuring an actual
sample when specifying these products.

periode kan worden uitgebreid naar 10 jaar op arbeid en
onderdelen. Uw adviseur vertelt hier graag meer over.

Lagoon
Turtledove
Distinction
Body language
92-2160

Onderhoudspakket
Zoals voor alle producten geldt: goed onderhoud verlengt
de levensduur. Daarom zijn voor alle Allround producten
onderhoudspakketten beschikbaar. Wilt u een onderhoudspakket op maat? Bespreek dan uw persoonlijke voorkeur met

Lagoon

92-2160

Turtledove

92-2163

White

92-2044*

Beetle

Green92-2149
tree

Moss green

92-2039

de adviseur.Intense turquoise
Bamboo
92-50333
92-2158

Aniseed
92-50271

Concrete
92-2157
Alu/Anthracite

Champagne
92-2068

Alu/Alu
92-2166
Anthracite

Sandy
beige
92-2047*

92-2167*

Boulder

92-2175

Hemp92-8

Alu/Oat
Midnight blue92-2135*

Havana-B
92-2

Red

U herkent een origineel Allround zip
screen aan het beeldmerk
Concrete

92-2167*

Boulder

92-2171*

Cloud

92-50272

Caramel

Carrot
92-50261

Copper

92-2172

Orange
92-50274

Gold

92-8204

Buttercup
92-50273

92-2048*

