LASTENBOEKBESCHRIJVING: ZONNESCHERM MULTIVELUM 100

Het zonnescherm Multivelum 100 is ontwikkeld als:
•
•

Verticale zonwering voor binnen en buiten toepassing, voor grote afmetingen en windgevoelige
gevels
Horizontale zonwering enkel voor binnen toepassing voor pergola’s, koepels of lichtstraten.

Het is samengeteld uit:

SCHERMKAST

□

Een zelfdragende schermkast bestaat uit twee delen van geëxtrudeerde aluminiumprofielen. De
wanddikte van deze profielen is 2mm.De kast wordt aan de zijkant afgesloten door zijkappen uit
gegoten aluminium, De kasthoogte is 134mm, kastdiepte 138mm.
De zijstukken zijn voorzien van adaptiestukken die passend in de geleiders schuiven en alzo de kast
dragen.
Voor grote raamgehelen kunnen 2 modules gekoppeld worden tot een maximum breedte van 10 m
met 1 of 2 motoren.

Maximale afmetingen acryldoek:
breedte 600
uitval 450
oppervlakte 24m²
Maximale afmetingen Soltisdoek 92,93:
breedte 500
uitval 400
oppervlakte 16m²
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OPROLAS

□

De oprolas bestaat uit een vuurverzinkte stalen buis van 85 x 1 mm met asproppen en lagersteunen
voorzien van een gleuf voor het inschuiven van het doek.

UITVALPROFIEL

□

Het uitvalprofiel bestaat uit een vuurverzinkte stalen as met afmetingen 63 x 1 mm (tot 4500mm
breedte) of 78 x 1mm (tot 6000 mm breedte). Het uitvalprofiel is bovendien ovengelakt.
Aan de zijkanten wordt het uitvalprofiel afgesloten door zwarte kunststof asproppen waarin de
looprollen met kogellagers in edelstaal worden gemonteerd.

GELEIDERS

□

De geleiders bestaan uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen van 30 x 50 mm met een wanddikte
van 1,5mm. Aan de bovenkant zijn de geleiders zo gevormd dat ze makkelijk in de
standaardsteunen vastklikken. De geleiders hebben een holle kamer waarin eventueel een
verlengde montagesteun bevestigd kan worden.
De loopkamer van de geleiders heeft een C‐ vorm zodat de loopwieltjes van het uitvalprofiel
hierachter klemmen. De treklinten in KEVLAR lopen in de holle kamer van de geleider en zijn
onzichtbaar.

BEDIENING

□

Het zonnescherm wordt van een elektronische buismotor 230V Somfy Orea 50WT voorzien. Eén
motor kan maximum twee elementen aandrijven. De elektronische motor garandeert een perfecte
sluiting van het zonnescherm (doekrekcompensatie). De eindeloopkoersen worden geregeld met
een afstelset.

□

Het zonnescherm wordt door een buismotor 230V Somfy Orea RTS voorzien met geïntegreerde
ontvanger. Eén motor kan maximum twee elementen aandrijven. De eindeloopkoersen worden
geregeld met een afstandsbediening.

□

De individuele bedieningsschakelaars zijn inbegrepen, verschillende types zijn leverbaar en in
overleg te bepalen.

□

Sturing niet voorzien of zie verder
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DOEK

Een doek kan uitgevoerd worden in:
□ Een acryldoek voor buiten toepassing, type Orchestra. Het doek bestaat uit geweven acrylvezels
met een gewicht van ±300 gr/m². Het doek is waterafstotend, rot‐ en schimmelvrij. Het wordt
geconfectioneerd in verticale banen van 120 cm breed. Kleuren: effen of gestreept volgens de
collectie Dickson.

□

Een polyester weefsel voor buiten toepassing type Soltis 92 of 93.
Geweven uit polyester draden met een vuilafstotende PVC coating. Het doek wordt voorgespannen
daarna gecoat waardoor het een dubbele weerstand heeft tegen vervorming; Het doek is bestand
tegen weersinvloeden, regen, wind en temperaturen van ‐30°C tot +80°C. Het doek krijgt een
horizontale lasnaad indien het hoger is dan 177 cm.
Keuze uit: Otype Soltis 92, gewicht ± 420 gr/m²; aantal draden in de ketting: 9 per cm ;
aantal draden in de inslag: 10.5 per cm; dikte ± 0.45 mm;
brandklasse M1
Otype Soltis 93, gewicht ± 420 gr/m²; aantal draden in de ketting … per cm;
aantal draden in de inslag: … per cm; dikte ± 0.45 mm;
brandklasse M1.
De max breedte bedraagt in dit geval evenwel 500 cm bij een max uitval van 400 cm of 16m² opp.
Wanneer de breedte of uitval groter is dan 170 cm, wordt het doek geconfectioneerd met een
horizontale lasnaad.

SPANSYSTEEM

□

In de oprolas zijn twee autonoom werkende veersystemen met torsieveren aangebracht. Voor het
bewegen van het zonnescherm wordt een kevlar linten voorzien. Deze trekbanden worden bij een
zonnescherm in gesloten toestand onder lage weerspanning met behulp van een haak in edelstaal
in het uitvalprofiel gehaakt.

□

De linten worden op maat gesneden en voorgemonteerd zodat het lint ter plaatse niet moet
worden afgemeten en afgesneden.
De oproldiameters van trekband en doek die omgekeerd evenredig wijzigen, worden door
veermechanismen gecompenseerd. Het uitvalprofiel wordt hierdoor gelijkmatig naar voor
getrokken, waardoor het in principe dus nooit scheef kan trekken.
In teruggetrokken toestand staat het zonnescherm onder lage veerspanning van slechts 7‐10 kg per
veermechanisme. Tijdens het uitrollen van het zonnescherm neemt de veerspanning geleidelijk toe
tot ieder veermechanisme een maximale waarde van 20 kg bereikt heeft. Hierdoor kan het
spansysteem het zonneschermdoek optimaal oprollen en wordt een te hoge belasting van de
doeknaden en van de zomen aan de zijkanten verhinderd.
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SPANKABEL

□

Bij grote schermen wordt er bijkomend een stalen spankabel gemonteerd om te vermijden dat het
doek doorhangt. Er worden hiervoor winkelhaken geschroefd aan beide zijden van het glasdak. Op
deze winkelhaken zit er een kabelspanner die in de hoogte verstelbaar is, hiermee wordt de kabel
opgespannen.

LOOP‐ EN OMKEERWIELTJES

□

Zowel de loopwieltjes als de omkeerwieltjes aan het uiteinde van de geleider zijn vervaardigd uit
kunststof versterkt met glasfiber en zitten gemonteerd op een teflon huls, dit wordt op stabiele
bouten in edelstaal gemonteerd. Samen met de trekband in textiel staan deze wieltjes garant voor
een extreem geluidsarme werking van het zonnescherm.

MONTAGESTEUNEN

□

Voor de montage van de schermkast beschikt de Multivelum over consoles uit gegoten aluminium.
Nadat de schermkast in de consoles is gehaakt, kan de kast nog steeds vrij scharnieren.
Voor de bevestiging van de geleiders zijn clipssteunen voorzien uit geëxtrudeerd aluminium die bij
horizontale montage onder tegen het profiel van het terrasdak geschroefd worden of verticaal
tegen de raamprofiel of op de muur.
De geleiders worden in de zijkappen van de schermkast bevestigd.
Bij de montage worden de kast met de geleiders omhooggeduwd tot de geleiders vastklikken in hun
steun.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

□
□
□
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De zichtbare aluminium onderdelen en profielen worden standaard gemoffeld in Ral 9016, 8022,
9006, 9007 ST Tiger 029/90147 of 9009 ST Tiger 029/80077
De zichtbare aluminium onderdelen en profielen in andere Ral kleuren naar keuze tegen meerprijs
leverbaar.
De zichtbare aluminium onderdelen en profielen in Ral structuurlakken naar keuze tegen meerprijs
leverbaar.

BEDIENINGSPOSTEN

○

Individuele schakelaar in‐ of opbouw Presto

○

Individuele schakelaar Niko in‐ of opbouw

○

Handzender Telis 1 RTS Pure

○

Handzender Telis 4 RTS Pure

○

Handzender Telis Soliris RTS Pure

○

Handzender Telis 4 Soliris RTS Patio

○

Wind‐ zonautomaat Soliris Sensor RTS

OPMERKINGEN

□

ELEKTRISCH MET SCHAKELAAR: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn niet
ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos op max. 2,00 m van elke motor. Tussen motor
en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad. Hij brengt tevens voeding 3G2,5 tot aan de
schakelaars. Tussen aftakdoos en schakelaar voorziet hij een verlengde motorkabel 4G1,5.

□

ELEKTRISCH ZONDER SCHAKELAAR: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn
niet ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos op max. 2,00 m van elke motor. Tussen
motor en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad. Verdere aansluiting en in
dienststelling ten laste van de elektrieker.

□

ELEKTRISCHE MET AFSTANDSBEDIENING: Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en
zijn niet ten onze laste. De elektrieker voorziet een aftakdoos met bijgebrachte voeding 3G2,5 op
max. 2,00 m van elke motor. Tussen motor en aftakdoos voorziet hij een wachtbuis met trekdraad.

De in deze offerte gehanteerde afmetingen zijn volgens het lastendoek OF volgens uw opgave en
worden door ons geïnterpreteerd als zijnde de afgewerkte maten van de schermen ( breedtemaat incl.
geleiders, hoogtemaat incl. kast)
Hoogwerker, rolsteiger of stelling: niet inbegrepen, indien noodzakelijk door u te voorzien.
INDIEN BIJLAGE Hoeveelheden en prijzen: zie bijlage(n)
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geleverd en geplaatst OF enkel geleverd.
De eenheidsprijzen zijn enkel geldig voor de volledige bestelling.
Onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid.
Voor gewijzigde uitvoering, aantallen of afmetingen dient deze offerte herberekend te worden.
Definitieve prijsofferte na technische klaarstelling en maatvoering.
Deze offerte kan afwijken van het lastenboek.
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SOMFY OREA WT
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SOMFY OREA RTS
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ACRYLDOEK DICKSON ORCHESTRA
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ACRYLDOEK DICKSON ORCHESTRA MAX
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ACRYLDOEK DICKSON SYMPHONY
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ACRYLDOEK DICKSON OPERA
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SOLTIS 92

SOLTIS 93
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