ZonWeRIng VooR

GL a ZEn DaKEn
capri – ancona

Gewoon
van het leven genieten !
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Met een glazen dak of een veranda kan men het hele
jaar lang genieten van het uitzicht op de tuin. Maar als
de zon schijnt, wordt het snel te warm onder het glas
en is het licht onaangenaam fel. Zonwering op of onder
het glazen dak vormt dan een oplossing en de gezellige
sfeer die zo wordt gecreëerd, zorgt voor een zalige plek
om te zitten.

erop of eronder
Lewens-zonwering voor glazen daken is perfect afgestemd op de constructie van
glazen daken en veranda’s.
De zonwering wordt af- en opgerold op rails waarvan de positie tot op de centimeter
nauwkeurig aan de afstand tussen de daksparren kan worden aangepast. Hoogwaardige veersystemen met hoge veerkracht zorgen daarbij voor betrouwbaarheid
en geluidsarme glijwielen voor het gewenste comfort.
Erop of eronder: kies uw favoriete model.

capri – zonnescherm voor glazen dak en veranda

Zonnescherm voor opliggende montage
op een bestaand glazen dak of bestaande
veranda.
Max. breedte 700 cm en uitval 600 cm. *

Met palen opgesteld, is de Capri type
pergola een stabiel terraszonnescherm.
Lees meer op pagina 6.

ancona – onderdak- en bovendakzonwering
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Zonnescherm voor onderdak- of bovendakmontage op een bestaand glazen
dak of een bestaande veranda.
Max. breedte 600 cm en uitval 450 cm. *

Lees meer op pagina 8.

* Alle mogelijke afmetingen en beperkingen vindt u in de technische gegevens van de actuele Lewens-prijslijst.
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Met het CaPRI-zonnescherm van LeWenS
houdt u zelfs de warmste zomerse temperaturen onder controle. Sterk licht en hit te
blijven gewoon buiten, zowel in de veranda
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als op het terras. Zo geniet u van een zomers
klimaat op maat.
Het zonnescherm CAPRI is een buitenzonwering voor bestaande veranda’s of glazen
daken, die verhindert dat er te veel zonlicht binnenvalt en de ruimte – vooral in veranda’s – te warm wordt.
Met een maximale veldbreedte tot 700 cm (als type PERGOLA tot 600 cm) en een
uitvaldiepte tot maximaal 600 cm overspant CAPRI ook grote glasvlakken. Voor nog
grotere glasvlakken bieden wij u CAPRI type DAKMONTAGE als koppelsysteem tot een
breedte van 1.200 cm. *

opties
◗
◗

afstandsbediening
weerautomaat *

◗
◗

terrasverwarming
Extra doeksteunen

Meer hierover
op pagina 11.

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

tYPe DaKMonTaGE
Voor montage op de veranda wordt de CAPRI standaard met railhouders geleverd.
Naargelang montageplaats en -type zijn
echter ook variabele montagevoeten en
hoeken verkrijgbaar tegen een meerprijs.

Flexibiliteit op maat
De CAPRI van LEWENS is extreem flexibel te gebruiken! De zijgeleiders kunnen tot
80 cm vanaf de buitenkant symmetrisch inspringend worden gemonteerd (zie afb.).
Een perfecte oplossing voor bijvoorbeeld veranda’s met een schilddak of voor schuine
glasvlakken.

ma x
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. 80

cm

tYPe
pErGoLa
Als TYPE PERGOLA is de CAPRI een bijzonder stabiele vorm van zonwering voor
terrassen. De rails en palen kunnen variabel en naar wens worden gebruikt.
Tenzij anders vermeld, worden de palen
altijd 25 cm (vanaf breedte 551 cm 40 cm)
inspringend geleverd (= afstand van de
buitenrand van de kast tot het midden van
de steunpalen).
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ancona

echt een slimme oplossing:
onder of op het glas gemonteerd houdt de
anCona-zonwering felle zon en warmte tegen,
om het extra gezellig op het terras of in de
veranda te maken.
Onze zonwering ANCONA is de perfecte oplossing voor iedereen die het hele jaar door
met het hele gezin in de veranda of onder het glazen dak wil genieten en daarbij belang
hecht aan een praktische en onderhoudsvriendelijke zonwering.
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Met de types ONDERDAK en BOVENDAK zijn twee bevestigingsvarianten beschikbaar.
Onder het glas gemonteerd, blijft de gehele zonwering droog, schoon en optimaal
beschermd tegen weer en wind. Voor de bovendakmontage is ANCONA uitgerust met
een beschermende dakafdekking.
De zonwering ANCONA is verkrijgbaar met een breedte van 200 tot 600 cm. De uitvaldiepte tot max. 450 cm kan tot op de centimeter worden aangepast aan de sparlengte
van uw glazen dak of veranda. *

opties ◗
◗

afstandsbediening
weerautomaat *

◗
◗

terrasverwarming

◗

dakafdekking

Meer hierover op pagina 11

Extra doeksteunkabel

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

tYPe
onDErDaK
Voor de onderdakmontage wordt ANCONA
op de onderzijde van de sparren van het
glazen dak of de veranda bevestigd.
De techniek en de afwerking van het doek
zijn speciaal ontwikkeld voor de vrijhangende montage van het systeem onder een
beschermend glazen dak.

ANCONA –
onderdak- en bovendakzonwering

tYPe
BoVEnDaK
Bij dit bevestigingstype wordt de ANCONAzonwering op de onderzijde van de sparren
van het glazen dak of de veranda bevestigd.
Omdat de zonwering aan het weer is blootgesteld, wordt dit type altijd met een beschermende dakafdekking geleverd.
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T E c H n i E K I n D e ta I L
Alle zonneschermen en glazen daken van LEWENS onderscheiden zich door
uitmuntende techniek, optimale materialen en zorgvuldige afwerking.

capri

Voorlijst
met geleiding met naaldlagers

De geluidsarme werking en stabiele,
mooi gevormde cassette tonen op indrukwekkende wijze hoe de kwaliteit tot
in het kleinste detail doordacht is. Voor
de geluidsarme beweging van de voorlijst zorgt de geleiding met naaldlagers.

In opgerolde toestand beschermt de cassette het zonneschermdoek betrouwbaar
tegen weers- en milieu-invloeden.

De beschermende cassette van CAPRI

ancona

Slanke elegantie: wanneer de cassette
gesloten is, valt ANCONA visueel nauwelijks op.
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Een blik op de techniek in de zijgeleiders
toont het samenspel van trekkoord en
veer bij het uitschuiven van het voorste
profiel.

Dankzij glijwielen verloopt de beweging
geluidsarm.

Smalle profielen passen harmonisch in het
totaalbeeld van het glazen dak.

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

oPtIeS
aLLE MoDELLEn
Ancona-dakafdekking

Dakafdekking

Bij ANCONA type onderdak is de dakafdekking een optioneel extra. Deze sluit de
kast van de zonwering af tot een cassette,
die doek en techniek tegen verontreiniging
beschermt – bij montage onder open glazen daken ook tegen weersinvloeden.

Dakafdekking: bij Ancona type onderdak is
de dakafdekking een optioneel extra …

Doeksteunkabel / doeksteun
Omdat grote zonneschermdoeken door
hun eigen gewicht in het midden kunnen
gaan doorhangen, wordt bij grote formaten een doeksteunkabel (Ancona) of een
doeksteun (Capri) meegeleverd.

… bij Ancona type bovendak is die als
bescherming tegen het weer in de prijs
inbegrepen.

– Op aanvraag kunnen extra doeksteunkabels of doeksteunen worden
aangebracht (meerprijs).
Doeksteunkabel (Ancona)

Wit (RAL 9010)

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

Titaanzilver

De doeksteunkabel voorkomt doorhangen
bij grote uitvoeringen.

– 2000 watt, 30 ° kantelbaar, daardoor
gelijkmatige verwarming binnen een
bereik tot 16 m², directe warmteafgifte zonder opwarmfase.
– Opties: dimbaar,
bediening via handzender.
(Geen montage op de zonwering of op de cassette
mogelijk, wandmontage vereist!)

Draadloze afstandsbediening, weerautomaat

Zon- en windautomaat

Elektromotor

Zorgt voor een aangenaam gevoel:
de terrasverwarming

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! LEWENSzonneschermen zijn uitgerust met hoogwaardige elektronica van het merk Somfy.
Waarom opstaan? De afstandsbediening
ligt altijd binnen handbereik.

11

teCHnISCHe gegeVenS
capri en ancona
MODEL

CAPRI

ANCONA

TYPE

DAKMONTAGE

PERGOLA

Breedte
1-delig

max. 700 cm

max. 600 cm

Breedte
2-delig

max. 1.200 cm (koppelsysteem, zonder sleufafdekking, spleet ca. 4 cm)

Uitval

max. 600 cm

ONDERDAK

max. 600 cm
min. 200 cm

max. 600 cm
(afstand van palen tot wand
max. 500 cm)

Hoogte
palen

BOVENDAK

max. 450 cm

max. 300 cm
(levering op 300 cm voor
aanpassing ter plaatse)
Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!

Aandrijving

Motoraandrijving (elektromotor)

Leverings- – incl. railhouders,
omvang,
zonder montageschroebevestiven en pluggen (aantal
ging
railhouders, zie prijslijst)
– extra benodigd montagemateriaal tegen
meerprijs
– geleiders bij montage
tot 80 cm vanaf de
buitenkant symmetrisch
inschuifbaar

–
–
–
–

twee palen
dwarsbalk
vloerconsoles
bevestigingen voor
de rails
– twee wandhouders
voor kast
– palen altijd 25 cm
inspringend (buitenkant
kast tot midden paal),
indien niet anders
gespecificeerd

– incl. railhouders,
zonder montageschroeven en pluggen
– extra benodigd montagemateriaal tegen
meerprijs
– Opmerking: De installatie mag uitsluitend
worden gebruikt voor
montage onder een beschermend glazen dak.

Framekleuren

– keuze uit 17 RAL-kleuren en 6 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

Zonneschermdoeken

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

uit de LEWENScollectie

Opties

Capri: met hoekversteviging en zijzoom (10 cm)

1. draadloze afstandsbediening /
elektromotor met geïntegreerde draadloze techniek
2. zon-/wind-/regenautomaat
3. terrasverwarming
(alleen wandmontage)

4. extra doeksteun

1. draadloze afstandsbediening / elektromotor
met geïntegreerde
draadloze techniek
2. zonautomaat
3. terrasverwarming
(alleen wandmontage)
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– incl. dakafdekking
– incl. montagevoeten
van 10 met railhouders,
zonder montageschroeven en pluggen
– extra benodigd montagemateriaal tegen
meerprijs

4. extra doeksteunkabel
5. dakafdekking
Opmerkingen

1. draadloze afstandsbediening / elektromotor
met geïntegreerde
draadloze techniek
2. zon-/wind-/
regenautomaat
3. terrasverwarming
(alleen wandmontage)

4. extra doeksteunkabel

Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het
midden gaan doorhangen. Dat heeft echter geen enkele invloed op de correcte functie en/of de levensduur van het
zonnescherm.

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

CeRtIFICeRIng
CE-norm: Let op de markering, die u de technische veiligheid van
onze producten garandeert.
Merkartikel uit Duitsland: Lewens-zonneschermen worden in Duitsland
geproduceerd en gemonteerd – kwaliteit ‘made in Germany’!

M o n tag e
Type DAKMONTAGE

107

Zonnescherm voor opliggende
montage op de sparren van een veranda
of glazen dak

ca. 110

237

capri

BOVENDAK-Montage:
Railhouder (standaard)

Montagevoet (verschillende hoogtes)

Zijbevestiging

Zijbevestiging wand

Ancona
Type ONDERDAK

160

25

101

55

135

154

110

Type Bovendak

110
55

168
15

168

ONDERDAK-Montage:
Railhouder
(standaard)

Montagevoet

BOVENDAK-Montage:
Drukplaat
voor montage
op glazen dak
Murano

Drukplaat
zonder railhouder
voor montage op
glazen dak Murano

Dubbele steun
met drukplaat
voor montage op
glazen dak Murano

Montagevoet
Dubbele steun
(standaard
10 voor bovendak)
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Zijbevestiging

Montageverlengstuk

Afstandsplaat
voor tweede geleiderzijde bij montage met
zijbevestiging of montage-verlengstuk

Afmetingen voor bevestigingsmateriaal, zie prijslijst.

Zonne-WeReLDen

Voilà, zonneschijn à la carte!
Klik door de zonne-werelden en kies uw
geheel persoonlijke zonwering op maat, met veel
toebehoren voor nog meer levensvreugde.
www.lewens-markisen.de
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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

9001

crèmewit

9006

blank aluminiumkleurig

9007

grijs aluminiumkleurig

9010

zuiver wit

9016

verkeerswit

Met meer dan 300 dessins biedt de Lewens-collectie u naast
acryl- en polyesterstoffen ook luchtdoorlatende screen- en
Soltis-weefsels binnen het gehele kleurenspectrum.
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.
Enkele van onze kwaliteitskenmerken bij zonneschermen
voor glazen daken:

STanDa arD STrUcTUUrLaKKEn

◗

confectie met betrouwbare stiksteek

◗

zomen boven- en onderaan gelockt (schone afsluiting)

◗

rapportsymmetrische afsluiting links en rechts

◗

altijd genaaid met Tenara® -garen

Structuurlak RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Structuurlak RAL 9005 gitzwart fijne structuur mat
aluminiumkleurig
Structuurlak RAL 9007 grijs
fijne structuur mat
Structuurlak SL 92

terra / bruin

Structuurlak SL 93

grijs / marmer

Structuurlak SL 94

DB 703 fijne structuur

(Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.)

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

op aanvraag

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.
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WIJ gaRanDeRen

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.

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

Buiten 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.

CeRtIFICeRIng
CE-norm: Let op het markering, die u de technische veiligheid
van onze producten garandeerd.
Merkartikel uit Duitsland: Lewens-producten worden in Duitsland
geproduceerd en gemonteerd – kwaliteit ‘made in Germany’!

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!
www.lewens-markisen.de
Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 03/2016

