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Zonneschermen in volledige cassette
TOSCANA MInI – Toscana
TOSCANA Grande – TrenTIno
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TERASSEN

of

BALKONS
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De dagen worden nog maar ietsje warmer en
we willen al meteen naar buiten. Om te relaxen
op het terras of balkon, met de hele familie te
barbecueën, met vrienden de gebeurtenissen
in de wereld te bespreken of in z’n eentje te
genieten van het lichtspel van de avondzon.
Perfecte momenten vol sfeer en levensvreugde.

ZONNESCHERMEN IN VoLLedIGe casseTTe
Cassettezonneschermen van Lewens zijn de ideale oplossing voor
schaduw op het terras of balkon. Ze overtuigen door hun strakke
design, kwaliteit, eenvoudige montage en talrijke uitrustingsmogelijkheden. Met een breedte tot 700 cm (1.950 cm gekoppeld) – tot
op de centimeter nauwkeurig – en een maximale uitval van 400 cm
kunnen ze vrijwel overal probleemloos worden geïnstalleerd.

Alle cassettezonneschermen van onze LOOK-serie zijn knikarmzonneschermen met zelfdragende kast. Daardoor zijn ze bijzonder
compact en plaatsbesparend. De rondom gesloten volledige cassette
beschermt het doek en de techniek in opgerolde toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden en vuil. Zonneschermen in volledige cassetten van Lewens voldoen aan alle eisen aan moderne zonwering.

LOOK Toscana MInI

Kies uw favoriete model:
De kleinste volledige cassette met zelfdragende kast van Lewens is bijzonder
geschikt voor kleine balkons en ruimten
met een geringe diepte. Hij biedt een
maximale breedte van 450 cm en een
maximale uitval van 250 cm. *
Lees meer op pagina 6.

LOOK Toscana
Deze kleine volledige cassette met zelfdragende kast overtuigt door zijn compacte, elegante vorm en zet modieuze
accenten.
Met max. 550 cm breedte en 300 cm uitval
geschikt voor kleine tot middelgrote oppervlakken. *
Lees meer op pagina 8.

LOOK Toscana Grande
De grote volledige cassette met zelfdragende kast bekoort met zijn omvang,
die tegelijkertijd compact en elegant overkomt.
Met max. 700 cm breedte en 400 cm uitval
ook geschikt voor grote oppervlakken. *
De optionele Vario-volant biedt een variabele bescherming tegen zon en inkijk.
Lees meer op pagina 10.

LOOK TrenTIno
De vlakke volledige cassette met zelfdragende kast overtuigt door zijn strakke
vorm en rechte lijnen.
Met max. 700 cm breedte en 400 cm uitval
geschikt voor grote oppervlakken. *
De optionele Vario-volant biedt een variabele bescherming tegen zon en inkijk.
Lees meer op pagina 12.
* Alle mogelijke afmetingen en beperkingen vindt u in de technische gegevens van de actuele Lewens-prijslijst.
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LOOK Toscana MInI
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Ook de kleintjes kunnen heel groot zijn.
Hoewel de TOSCANA MINI nauwelijks plaats
inneemt, biedt hij toch alle mogelijkheden en
geraf fineerde techniek tot in de kleinste details.
Een klein balkon of een smal terras? Geen probleem. De TOSCANA MINI creëert overal een
goed beschermde plek voor zomerse dromen.
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Met een maximale breedte van 450 cm en een maximale uitval van 250 cm is de
TOSCANA MINI een zonnescherm dat speciaal ontwikkeld werd voor kleine balkons
en plaatsen met een beperkte diepte. Hierbij levert het zonnescherm uitgekiende
technische details. – Met zijn sierlijke cassette, elegante design en enorme keuze
aan zonneschermdoeken en framekleuren maakt de TOSCANA MINI zelfs het kleinste
balkon tot uw favoriete plekje. *
Voor nog meer comfort kunt u een van
de volgende extra uitrustingen kiezen:
(meer hierover vanaf pagina 14)

◗
◗
◗
◗

afstandsbediening
weerautomaat *
LED-verlichting
steunpoten

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren

vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

VOLLEDIGE
CASSETTE
De slechts 10,5 cm hoge cassette beschermt het doek rondom en zorgt ook bij
montage aan een plafond, dakoverstek of
balkon voor een harmonisch uitziend geheel. Knikarmen met een extreem hoge
veerspanning zorgen voor een strak gespannen doek. In de armscharnieren
zorgt een kunststof ommanteling voor
een langere levensduur door de dubbele
staaldraden te beschermen tegen vuil en
corrosie.

Consoles

Technische
details

De scharnieren: uniforme kleur tot in het
kleinste detail

Look Toscana Mini –
volledige cassette

De TOSCANA MINI wordt door middel van
twee buitenliggende consoles aan wand
of plafond bevestigd. De montage van de
consoles is variabel, omdat ze zijwaarts
kunnen worden verschoven (zie afb.). Dit
vereenvoudigt de installatie.

Het hoekbereik
Bevestiging /
aandrijving

Motor

Wandmontage
5 ° - 60 °
Plafondmontage 5 ° - 60 °

max.
60 °

Windwerk

Het doekafdekprofiel zorgt voor een
elegante afdekking van de doekrol.

5 ° - 27 °
5 ° - 60 °

Door de speciale constructie van
de TOSCANA MINI kan bij de
montage een grotere uitvalshoek worden ingesteld. De ideale oplossing voor bescherming
tegen zon en inkijk!
De voorlijstbevestiging maakt het mogelijk om de hoek vlot in te stellen.
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LOOK Toscana
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De bloemen hebben water gekregen, de rosé
staat koud, nu mag de zomer tonen wat hij in zijn
mars heeft. En als de zon vanavond lager staat,
open ik het zonnescherm nog een beetje verder.

De TOSCANA onderscheidt zich door zijn elegante design en vele doordachte technische details. Met een maximale breedte van 550 cm en een maximale uitval van
300 cm is de TOSCANA een ideaal zonnescherm voor terrassen en balkons.
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Met een van onze talrijke zonneschermdoeken en onze grote keuze aan
framekleuren creëert u op uw balkon of terras een zuiderse sfeer. *
Door de speciale constructie van de TOSCANA
kan bij de montage een grotere uitvalshoek
worden ingesteld:
max.
80°

Bevestiging / aandrijving
Wand- of
plafondmontage

Motor

Windwerk

5 - 80 °

5 - 45 °

De ideale oplossing voor bescherming
tegen zon en inkijk!
* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren

vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

VOLLEDIGE
CASSETTE
De 13 cm hoge cassette beschermt het
doek rondom en zorgt ook bij montage aan
een plafond, dakoverstek of balkon voor
een harmonisch uitziend geheel. Knikarmen met een extreem hoge veerspanning
zorgen voor een strak gespannen doek. In
de armscharnieren zorgt een kunststof
ommanteling voor een langere levensduur
door de dubbele staaldraden te beschermen
tegen vuil en corrosie.

Consoles

Technische
details
◗

De TOSCANA wordt door middel
van twee buitenliggende consoles
aan wand of plafond bevestigd. De
montage van de consoles is variabel,
omdat ze zijwaarts kunnen worden
verschoven (zie afb.). Dit vergemakkelijkt de installatie.

◗

Het doekafdekprofiel zorgt voor een
elegante afdekking van de doekrol.

Voor nog meer comfort kunt u
uw TOSCANA uitrusten met:

◗
◗
◗
◗
Doekafdekprofiel

afstandsbediening
weerautomaat *
LED-verlichting
steunpoten

Meer details hierover vanaf pagina 14.

Look Toscana – volledige cassette
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LOOK Toscana Grande
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mama dekt de terrastafel en maakt een lekkere
salade klaar, zoonlief mag het vlees grillen en
papa moet erna afruimen en de vaat doen. Puur
geluk onder het zonnescherm!
De TOSCANA GRANDE is ontwikkeld voor middelgrote en grote terrassen. De ovale,
moderne vorm van de cassette biedt in ingedraaide toestand optimale bescherming
aan doek en techniek. Het tijdloze design geeft elke gevel een fraaie aanblik en kan
met een framekleur en zonneschermdoek naar keuze worden gecombineerd.
Voor nog meer comfort kunt u uw LOOK TOSCANA GRANDE uitrusten
met volgende opties:

◗

Vario-volant
Variabele bescherming tegen zon
en inkijk – het ‘rolgordijn’ aan het
zonnescherm.

Meer details hierover vanaf pagina 14.

◗
◗
◗
◗
◗

afstandsbediening
weerautomaat *
LED-verlichting
terrasverwarming
steunpoten

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

VOLLEDIGE
CASSETTE
De voorlijstbevestiging vormt een betrouwbare verbinding tussen armen en
voorlijst en zorgt ervoor dat de hoek licht
verstelbaar is. Knikarmen met een extreem
hoge veerspanning zorgen voor een strak
gespannen doek. In de armscharnieren
zorgt een kunststof ommanteling voor een
langere levensduur door de dubbele staaldraden te beschermen tegen vuil en corrosie.

Technische
details
◗

De TOSCANA GRANDE wordt tot een
breedte van 650 cm met slechts twee
consoles aan wand of plafond bevestigd. De montage van de consoles is
variabel, omdat de consoles dankzij
de speciaal ontwikkelde kasthouders
zijwaarts kunnen worden verschoven
(afb. links).

◗

Het doekafdekprofiel zorgt voor een
elegante afdekking van de doekrol.

Consoles

Doekafdekprofiel

Toscana Grande – volledige cassette
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LOOK TrenTIno
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Op naar buiten, het zonnescherm open en echt
genieten van een zonnige dag, helemaal volgens
de trend van de pure levensstijl. En dat geldt
ook voor het zonnescherm TRENTINO met zijn
rechte, strakke vorm: dat is woondesign naar
mijn smaak!
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De LOOK TRENTINO is een modern en kwalitatief hoogwaardig zonnescherm, dat u
maximaal comfort en een uiterst verfijnde technische uitrusting biedt. Met een breedte
in één stuk tot 700 cm is de TRENTINO ideaal voor balkons en terrassen van elke
grootte. Als 2- en 3-delig koppelsysteem kunnen met dit zonnescherm zelfs breedtes
tot 1.300 of 1.950 cm overdekt worden!*
Voor nog meer comfort kunt u uw TRENTINO uitrusten met:

◗

Vario-volant
Variabele bescherming tegen zon
en inkijk – het ‘rolgordijn’ aan het
zonnescherm.

Meer details hierover vanaf pagina 14.

◗
◗
◗
◗
◗

Afstandsbediening
Weerautomaat *
LED verlichting
Terrasverwarming
Steunpoten

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

VOLLEDIGE
CASSETTE
Met een grootte van slechts 161 mm hoogte en 261 mm diepte (bij gesloten cassette) onderscheidt de LOOK TRENTINO
zich door zijn uiterst vlakke en compacte
constructie.
De rondom gesloten volledige cassette
beschermt het doek betrouwbaar tegen
weer en vuil.

Door de nauwe muuraansluiting van de
moderne, vlakke cassette past het zonnescherm harmonisch in het gevelbeeld. Met
zijn strakke vormgeving is het ideaal voor
een hedendaagse bouwstijl.

Vario-volant (optie)

LOOK TRENTINO – volledige cassette

De eindkappen van de cassette en de
voorlijst bestaan uit hoogwaardig gietaluminium en getuigen van bijzonder hoge
kwaliteit.

Technische
details

Armhouder van extreem sterke aluminiumlegering, armbovengaffel van gesmeed aluminium.

◗

Stabiele armhouders, uitgerust met
steun- en holle slagschroef, verzekeren
een hoge stabiliteit van het geopende
zonnescherm bij sterke zijwind.

◗

Knikarmen met een extreem hoge
veerspanning zorgen voor een strak
gespannen doek. Zo wordt ervoor gezorgd dat de bespanning nauwelijks op
de armscharnieren ligt.

De voorlijstbevestiging – een betrouwbare
verbinding tussen de armen en de voorlijst.
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OPTIES
TOSCANA Grande
Vario-volant
De Vario-volant biedt een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de
doorgangshoogte onder het zonnescherm
behouden blijft.
Als het zonnescherm opgerold is, kan de
Vario-volant ook als raamscherm worden
gebruikt, voor schaduw en koelte in huis
(kleine afb. links).
– Levering standaard met windwerk
en bespannen met acrylstof
– Hanghoogte: 150 en 200 cm
– Voor installaties tot 600 x 350 cm
of 500 x 350 cm
Uitrustingen tegen meerprijs:
– Bespanning met Soltis 92
(hanghoogte dan ca. 160 cm)

TrenTIno

– Vario-volant met motor met afstandsbediening (alleen bij zonnescherm met motor met afstandsbediening; hanghoogte dan 150 cm
in acryl en 160 cm in Soltis 92)
Niet combineerbaar met straalkachel.

aLLe ModeLLen
Draadloze afstandsbediening,weerautomaat

1.

14
2.

4.
3.

1. zon- en windautomaat
2. windsensor
3. draadloze afstandsbediening 4. elektromotor

Met de draadloze afstandsbediening
kunnen alle afstandbediende elektrische
componenten comfortabel met één enkel
instrument worden bediend. Alle storende
bedieningskabels aan de wand worden
overbodig. De zon- en windautomaat
meet zon en wind – het zonnescherm
wordt automatisch uit- en opgerold!
LEWENS-zonneschermen zijn uitgerust
met hoogwaardige elektronica van het
merk Somfy.

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

OPTIES
Verlichting
Voor de gepaste verlichting en een aangename sfeer op het terras of balkon zorgen,
afhankelijk van het type zonnescherm,
LED-spotlijsten of LED-lijsten.

De Vario-volant zorgt voor schaduw op
maat bij een laagstaande zon …

– Lichtkleur: warm wit (2.800 kelvin)
– Levering incl. transformator en
400cm-kabel
– Bruikbaar van -20 tot +50 °C
– Bij de aankoop van een afgewerkt
zonnescherm wordt de lichtlijst in
de framekleur van het zonnescherm
geleverd.

LED-spotlijst, hier: Toscana Grande

– Optie: draadloze dimmer + handzender
LED-spotlijst:
– oor alle LEWENS-knikarmzonneschermen behalve Toscana Mini, Toscana,
Trentino – kunnen ook achteraf worden
geïnstalleerd

… en na zonsondergang brengt de lichtlijst
u in feeststemming!

LED-lijst:
– speciaal voor Toscana Mini,
Toscana en Trentino, ook voor
montage achteraf

LED-lijst, hier: Toscana

Wit (RAL 9010)

Terrasverwarming
Zorgt ook op koelere dagen voor een gezellige warmte onder het zonnescherm.

Titaanzilver

Met de terrasverwarming kunnen koele
dagen toch zo gezellig zijn …

– 2000 watt, 30 ° kantelbaar, daardoor
gelijkmatige verwarming binnen een
bereik tot 16 m², directe warmteafgifte zonder opwarmfase.
– Optie: draadloze dimmer + handzender
(Niet combineerbaar met Vario-volant.
Bij TOSCANA MINI, TOSCANA of in combinatie met
verlichting: alleen wandmontage mogelijk.)

Steunpoten
Voor een nog grotere stabiliteit en windbestendigheid kan het zonnescherm optioneel met steunpoten worden uitgerust.

Uitgerust met steunpoten is het zonnescherm ook tegen een lichte bries bestand.

– In hoogte verstelbaar tussen 180
en 300 cm
– Incl. vloerplaatje en aansluitstuk
voor voorlijst.
Bijv.
Toscana

– Poot en vloerplaatje zilverkleurig,
aansluitstuk in framekleur.
(Niet combineerbaar met zon-/windautomaat.)
Waarom opstaan? - De afstandsbediening
ligt altijd binnen handbereik.
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MICRO 700
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De perfecte aanvulling voor uw
cassettezonnescherm!
Met het zijwaarts oprolbare zonnescherm
MICRO 700 maakt u van uw terras, balkon of loggia
uw heel eigen plekje. Goed beschermd tegen zon,
wind en vreemde blikken – het vakantiegevoel krijgt
u er zomaar bij.
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◗
◗

Installatiehoogte: max. 250 cm *

◗
◗

Handmatig

◗

Framekleuren:
zoals LOOK-zonneschermen

◗

Stoffen: acryl en Soltis 92 uit onze
Lewens-collectie

Uittreklengte: max. 400 cm (afhankelijk van installatiehoogte en
zonneschermdoek) *
Incl. wandhouder; andere houders
(masten) mogelijk (meerprijs)

Met de handgreep (positie en aantal
naar keuze) wordt de MICRO 700 gewoon uitgetrokken en aan de mast
gehangen. Het wieltje maakt dit nog
gemakkelijker. – Voor een veilig en comfortabel gebruik is de doekrol uitgerust
met een terugslagrem.
Als aanvulling kan het doek van de
MICRO 700 perfect op de stof van uw
zonnescherm worden afgestemd. Meer
informatie vindt u in de afzonderlijke brochure voor MICRO 700.
* Alle mogelijke afmetingen en beperkingen vindt u in de technische gegevens van de actuele Lewens-prijslijst.

L o o K-T E C H N I E K
Alle LOOK-modellen zijn robuuste, duurzame, kwalitatief hoogwaardige zonneschermen,
die uitblinken met hun voortreffelijke techniek, optimale materialen en een zorgvuldige
afwerking:

◗
◗
◗

zelfdragende cassetteconstructie van gepoedercoate geëxtrudeerde profielen
rondom gesloten cassette ter bescherming tegen weersinvloeden
roestvrije draaipennen, lagers met teflonlaag, roestvrijstalen schroeven

Toscana Grande:
armhouder, wandconsole en eindkap

Toscana Mini / Toscana
De slechts 10,5 / 13 cm hoge cassette ziet
er bij montage aan een plafond, dakoverstek of balkon ook aan de achterzijde mooi
uit.

Trentino/Toscana Grande
De armhouders van de TRENTINO en
TOSCANA GRANDE zijn aanvullend uitgerust met steun- en holle slagschroeven en
zijn gemaakt van een extreem sterke aluminiumlegering, de armbovengaffel is van
gesmeed aluminium.
De voorlijstbevestiging vormt een betrouwbare verbinding tussen armen en
voorlijst en zorgt ervoor dat de hoek gemakkelijk verstelbaar is.
Armhouder
Voorlijstbevestiging

Armscharnier
In de armscharnieren zorgt een kunststof
ommanteling voor een langere levensduur
door de dubbele staaldraden te beschermen tegen vuil en corrosie. Voor een soepele beweging met minder wrijving zijn alle
dubbele staaldraden ingevet.
De draaipennen van de scharnieren bestaan uit roestvrij staal.

Armscharnier:
uniforme kleur tot in het kleinste detail

Knikarmen
De extreem hoge veerspanning van de
knikarmen garandeert een perfect strak
gespannen doek en zorgt ervoor dat de
bespanning nauwelijks op de armscharnieren ligt.

Toscana:
voorlijstbevestiging en voorlijst
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TECHNISCHE GEGEVENS
MODEL

TOSCANA MINI

TOSCANA

TYPE

VOLLEDIGE CASSETTE

VOLLEDIGE CASSETTE

Breedte 1-delig

max. 450 cm

max. 550 cm

Koppelsystemen

–

–

150 / 200 / 250 cm
Uitvaldieptes
(mogelijke armlengtes) speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)

150 / 200 / 250 / 300 cm
speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!
Aandrijving

motoraandrijving (elektromotor),
windwerk (wormwieloverbrenging) desgewenst
mogelijk (minderprijs)

motoraandrijving (elektromotor),
windwerk (Kegelwieloverbrenging) desgewenst
mogelijk (minderprijs)

Leveringsomvang,
bevestiging

– incl. wand-/plafondconsoles voor beton B25 C20/25 (voor pluggen: FAZ II M12)
– BELANGRIJK! Geef bij de bestelling a.u.b. aan of het om een wand- of plafondmontage gaat.

Framekleuren

–
–
–
–

Zonneschermdoeken

– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs)
– kwaliteitsnaaigaren Tenara

uit de LEWENS-collectie

keuze uit 17 RAL-kleuren en 6 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
zilverkleurig natuur: E6 / EV 1 geëloxeerd; detailelementen zilverkleurig RAL 9006
speciale RAL-kleur (meerprijs)
speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

Volant

– standaard zonder volant
– volant mogelijk (meerprijs)

Opties

1.
2.
3.
4.
5.

draadloze afstandsbediening / elektromotor met geïntegreerde draadloze techniek
zon-/wind-/regenautomaat
LED-lijst
terrasverwarming (alleen wandmontage)
steunpoten

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

18

Toscana Mini – wandmontage

Toscana – plafondmontage

CERTIFICERING
TÜV-gekeurde kwaliteit en CE-norm: Let op het label en de
markering, die u de technische veiligheid van onze producten
garanderen.(Trentino: TÜV in behandeling)

MODEL

TOSCANA GRANDE

TRENTINO

TYPE

VOLLEDIGE CASSETTE

VOLLEDIGE CASSETTE

Breedte 1-delig

– max. 650 cm (tot max. 400 cm armlengte, met 2 armen)
– max. 700 cm (tot max. 350 cm armlengte, met 3 armen)
Let op! Andere breedtes bij Toscana Grande + Vario-volant!

Koppelsystemen
– Breedte 2-delig
– Breedte 3-delig

vanaf 701 cm systeembreedte (met sleufafdekking)
max. 1.300 cm (koppelsysteem)
max. 1.950 cm (koppelsysteem)

Uitvaldieptes
(mogelijke armlengtes)

150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm
speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)
Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!

Aandrijving

motoraandrijving (elektromotor),
windwerk (kegelwieloverbrenging) desgewenst mogelijk (minderprijs)

Leveringsomvang,
bevestiging

– incl. wandconsoles voor beton
B25 C20/25 (voor pluggen: FAZ II M12)

Framekleuren

–
–
–
–

Zonneschermdoeken

– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs)
– kwaliteitsnaaigaren Tenara

uit de LEWENS-collectie

Volant
Opties

keuze uit 17 RAL-kleuren en 6 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
zilverkleurig natuur: E6 / EV 1 geëloxeerd; detailelementen zilverkleurig RAL 9006
speciale RAL-kleur (meerprijs)
speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

– standaard zonder volant
– volant mogelijk (meerprijs)
1. draadloze afstandsbediening / elektromotor
met geïntegreerde draadloze techniek
2. zon-/wind-/regenautomaat
3. LED-spotlijst
4. terrasverwarming (niet met 6., met 3. alleen wandmontage)
5. steunpoten
6. Vario-volant (niet met 4.)

1. draadloze afstandsbediening / elektromotor
met geïntegreerde draadloze techniek
2. zon-/wind-/regenautomaat
3. LED-lijst
4. terrasverwarming (niet met 6., met 3. alleen wandmontage)
5. steunpoten
6. Vario-volant (niet met 4.)

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.
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Toscana Grande
wandmontage

Merkartikel uit Duitsland:
Lewens-zonneschermen worden in Duitsland geproduceerd en gemonteerd –
kwaliteit ‘made in Germany’!

Trentino – wandmontage

M O N TAG E
Toscana MInI

Toscana
33

195

26

223

105

147,5

130

185,5

Wand

130

223

105

185,5

26

33

Wand

147,5
195

Plafond

Plafond

20
26

223

195

33

105

Dakspar

147,5

130

185,5

Dakspar

Toscana Grande
25

Optie Vario-volant

25

244

217

157

239

256
270

Wand

Wand

244

217

157

239

256
270

Plafond

Plafond

25

21

25

244

217

157

239

256
270

Dakspar

Dakspar

M O N TAG E
TrenTIno

161

161

Optie Vario-volant

261

316

Wand

161

161

Wand

261

316

Plafond

Plafond

161

161
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261

Dakspar

316

Dakspar

FRAMEKLEUREN

ZONNESCHERMSTOFFEN

Voor alle zonneschermmodellen (uitzondering: Economy) biedt
Lewens u een groot assortiment aan standaard framekleuren
zonder meerprijs:

sTandaard raL
1015

licht ivoorkleurig

3002

karmijnrood

3003

robijnrood

3004

purperrood

5002

ultramarijnblauw

5005

signaalblauw

6005

mosgroen

6009

dennengroen

7016

antracietgrijs

7024

grafietgrijs

8019

grijsbruin

8077

donkerbruin

Lewens-zonneschermstoffen zijn speciaal ontwikkeld om schaduw te creëren in buitentoepassingen en zijn water- en vuilafstotend geïmpregneerd. Voor de confectie zetten wij de nieuwste
naaitechnieken voor niet-trekkend naaien in of ultrasone trillingen
voor het vastplakken. Bovendien hebben wij onze confectie zo
ingericht, dat de zonneschermdoeken volledig plat liggend (dus
niet gevouwen) worden geconfectioneerd.

9001

crèmewit

Enkele van onze kwaliteitskenmerken:

9006

blank aluminiumkleurig

◗

9007

grijs aluminiumkleurig

Confectie met een betrouwbare stiksteek, optioneel ook met
ultrasoon geplakte naad (meerprijs).

9010

zuiver wit

◗

9016

verkeerswit

Doek en volant worden uit één stuk gemaakt
(rapportgelijkheid)

◗

Zomen boven- en onderaan alsmede de volantzoom gelockt
(schone afsluiting)

Structuurlak RAL 9005 gitzwart fijne structuur mat

◗

Rapportsymmetrische afsluiting links en rechts

aluminiumkleurig
Structuurlak RAL 9007 grijs
fijne structuur mat

◗

Gebruik van Tenara® -kwaliteitsnaaigaren (ook voor volants)

sTanda ard sTrUcTUUrLaKKen

Met meer dan 300 dessins biedt de Lewens-collectie u naast
acryl- en polyesterstoffen ook luchtdoorlatende screen- en
Soltis-weefsels binnen het gehele kleurenspectrum.

Structuurlak RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat

Structuurlak SL 92

terra / bruin

Structuurlak SL 93

grijs / marmer

Structuurlak SL 94

DB 703 fijne structuur

Voor welke stof uit de Lewens-collectie u ook kiest, eersteklas
stoffen, hoogwaardige materialen en een moderne confectie garanderen u jarenlang veel plezier met uw zonneschermdoek.

ZILVerKLeUrIG naTUUr
E6 / EV1

zilverkleurig geanodiseerd, detailelementen zilverkleurig RAL 9006
gepoedercoat

(Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.)

VOLANTVORMEN
1 altijd met meerprijs

SPECIALE KLEUREN
Speciaal RAL
(de selectie vindt u in de actuele
Lewens-prijslijst)

Speciale kleuren en effectlakken:
– alle niet in de lijst opgenomen
RAL-kleuren
– fijne en grove structuur
– metallic lakken
– pareleffect- en glitterlakken
– NCS-kleuren

meerprijs

2 altijd met meerprijs
3 altijd met meerprijs

op aanvraag

4 altijd met meerprijs
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WIJ GARANDEREN
Geavanceerde techniek, hoogwaardige materialen en een uitstekende afwerking bij de productie garanderen jarenlang een betrouwbare werking en veel
plezier met de kwaliteitsproducten van Lewens.

jaa r g ar anti e

Naast de wettelijke garantie biedt Lewens via zijn vakbedrijven een buitengewone
langetermijngarantie voor zijn zonneschermsystemen:

◗

5 jaar garantie op alle onderdelen van de zonneschermsystemen van Lewens.

◗

2 jaar garantie op motoren, elektrische besturingen en coatings van de zonneschermframes.

Details over de garantieomvang en -service vindt u in de actuele Lewens-prijslijst. Vraag uw dealer ernaar.

LE W EN S

L. EVENSVREUGDE

betekent ontspanning, en ontspanning is tegenwoordig belangrijker dan ooit.
Het dagelijkse leven is al stresserend genoeg. De wereld draait steeds sneller en de nieuwsberichten volgen elkaar in ijltempo op. Goed dat we af en
toe heerlijk kunnen relaxen en onbezorgd kunnen genieten, alleen of met
vrienden of familie. Speciaal voor deze waardevolle momenten hebben wij
onze zonneschermen gecreëerd.

G AR ANTIE

I. NTELLIGENTIE

vindt niet alleen plaats in het hoofd, maar soms ook een tikkeltje hoger: in de
techniek en afwerking van de hoogwaardige Lewens-zonneschermen. Opdat
u als gebruiker onze producten probleemloos zou kunnen bedienen en om
voor elke situatie een passende oplossing te kunnen bieden.

F. LEXIBILITEIT

is ook keuzevrijheid. U wilt een zonnescherm voor een klein balkon of groot
terras? U hebt een oplossing nodig voor uw veranda? De Lewens-dealers
geven u graag advies en monteren onze producten vakkundig voor u. Bovendien helpen zij u ook graag bij de keuze van kleuren en stoffen – opdat u
helemaal gelukkig zult zijn, met uw zonnescherm!

E. LEGANTIE

van de zomer kunnen genieten zonder angst voor zonnebrand vraagt om een
elegante oplossing met een goede bescherming tegen hitte en te fel licht. De
zonneschermen van Lewens geven u niet alleen schaduw, ze willen en kunnen nog veel meer: ze helpen u optimaal van de zomer te genieten.

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!
www.lewens-markisen.de
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