
Gewoon van het leven 
 genieten!

Uitvalscherm

Micro
1 0 0



Micro 100 – uitvalscherm
Luchtige zonwering met zicht naar buiten

Uitvalscherm
Naargelang de uitvalspositie krijgt dit 

zonnescherm een andere uitvalshoek 

en biedt het aan raam of balkon flexibel 

bescherming tegen de zon.



Optimale bescherming voor doek en techniek:  
de slechts 13 cm hoge cassette

Hoogwaardige gasdrukveren  
voor een perfect strakke doekspanning 

in elke uitvalspositie

Speciaal voor ramen en balkons werd het uitvalscherm Micro 100 ontwikkeld, 

dat hier een flexibele bescherming tegen zon en hitte biedt en tegelijkertijd het 

zicht naar buiten vrijhoudt en voor ventilatie zorgt. Ook bloembakken voor het 

raam worden beschermend overspannen en in de schaduw gezet. Naar keuze 

verkrijgbaar met een uitvalshoek tot 90° of 135°.

 � Breedte max. 700 cm,  
uitvaldiepte max. 175 cm

 � Cassette nauw aansluitend  
op de muur

 � Elektromotor

 � Bespanning:  
acrylstof (standaard),  
polyester, Soltis 92, screen (optie)

 � Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat

Type 90 °
Met een uitvalshoek tot 90° biedt de 

Micro 100 binnen optimaal schaduw, 

terwijl ook het zicht naar buiten  

vrij blijft.

Type 135 °
Bijna een screen: met een uitvalshoek 

tot 135° wordt de Micro 100 een zonne-

scherm dat zich direct voor het raam 

bevindt.
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Type (= max. uitvalshoek) 90 ° 135 °
Techniek Uitvalscherm Uitvalscherm
Kast (h x d) 130 x 132 mm 130 x 132 mm
Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld)  700  cm  700  cm
Uitvaldieptes
Armlengtes 75 / 100 / 125  

Armlengtes 150 / 175 cm  

Speciale armlengtes  

Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)  

Motor op afstandsbediening (io of RTS)  

Windwerk  

Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)  

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)  

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken  

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)  

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)  

Soltis 92  

Screen  

Kwaliteitsnaaigaren Tenara  

Naden ultrasoon geplakt  

Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)  

Weerautomaat (zon, wind, regen)  

Bevestiging
Wand  

Plafond/nis  

Micro 100
Uitrusting en techniek

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

 Standaard     Optie  

Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland 
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm


