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Omschrijving

Beschrijving
De zonnetent Vogue is een gesloten scherm van 250 x 230 mm een  met bevestiging op stukken 
rail (gebrevetteerd systeem) die vooraf op de muur verdeeld zijn.
Zijn moderne lijnen en verfijnd design verleiden zelfs de meest veel eisende klanten.
Zijn uniek design gaat samen met een extreem robuuste fabricatie waarbij elk detail geanalyseerd
werd om de hoogste vereisten voor windvastheid te integreren.

 De zonnetent Vogue is een zonnescherm uit de hogere kwaliteitsklasse dat zich onderscheidt 
door profielen in zware aluminium, een concept dat de perfecte stevigheid van het geheel verzekert.
Zijn technisch concept en de precieze afregeling van de armen verzekeren een perfecte spanning op  
het doek  in geopende toestand en tevens een voortreffelijke en hermetische sluiting van de kast.

Voor breedtes kleiner dan 7000 mm, is het scherm klaar om geplaatst te worden; boven 7000 mm wordt   
het scherm in delen geleverd die ter plaatse gekoppeld moeten worden. Het doek is altijd in één deel.
De helling is regelbaar tussen 5 en 45° t.o.v. de horizontale in de volgende voorwaarden:
 - 25° max bij Led verlichting in de armen
 - 10° minimum bij een oprolbare volant
 - 15° minimum bij uitval van 4000 mm

Standaard verkrijgbaar in wit (RAL 9010), ivoor (RAL1015) en grijs (RAL 7016 mat).
Andere Ral kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag, in glanzend, mat of structuur.

Bevestiging 
01   Wandsteun (150 of 400 mm)
02   Tussensteun   
03   Winkelhaak voor plafondmontage in geëxtrudeerd aluminium

04   Uitvulstuk voor wandsteun  
Kast 

05   Kast
06   Onderprofiel
07   Afwerkingsprofiel
08   Steun onderprofiel
09   Zijconsole kast
10   Afwerkplaat
11 Steun bediening

Oprolas
12   Oprolas Ø 78 met gleuf
13   Eindstuk Ø 78 mm niet-bedieningszijde 
  as Ø12 mm
14   Set glijlager

Armen
15   Armsteun links  (standaard of verzwaard)
16   Amsteun rechts  (std of verzwaard)
17   Verzwaarde arm met aluminium eindstuk
18   Arm specifiek voor Leds
19   Strip met Leds
20   Rechter handje
21   Linker handje 
22 Centreernok

Uitvalprofiel
23   Uitvalprofiel
24 Eindstuk uitvalprofiel
51   Sluitingsblokje 
52 Sluitingsnok

Bediening
25   230V motor met bedrading of radio
26   Motorsteun
27   Vaste schakelaar
28   Muurzender
29   Handzender
30 Motor 230V met noodhandbediening
31   Steun microswitch (rechts of links)
32 Microswitch met kabel (rechts of links)
33   Draaistang voor motor met noodhandbediening
34   Windmeter

Oprolbare volant
35   Uitvalprofiel oprolbare volant
36   Inschuifprofiel
37   As Ø40mm
38 Motor radio 12V
39   Motorlager volant (links)
40   Motorlager volant (rechts)
41   Schuifje motorlager
42 Eindstuk niet-motorkant Ø40
43 As niet-motorkant
44   Trekprofiel
45   Zijstuk trekprofiel (links)
46   Zijstuk trekprofiel (rechts)
47   Doek

Verwarmingselement
48   Verwarmingselement radio

Ingebouwde geluidsinstallatie
49   Geluidsinstallatie 

Doek
50   Acryldoek of andere kwaliteit 
 (volgens de huidige collectie)
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Constitution type
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Uitvalprofiel

Oprolbare volant

23         Uitvalprofiel in geëxtrudeerd en gelakt aluminium, speciaal   
ontwikkeld in harmonie met de geometrie van de kast; zij 
sluit de kast waardoor de armen en doek verborgen zijn.

              Om een eventuele wrijving van de zijkap van het uitvalprofiel  
bij het sluiten van de kast te voorkomen, wordt een inloop-  
stukje een uitvulstukje op de zijconsole van de kast bevestigd.

22         Centreernokken  worden op het uitvalprofiel geclipst  
om het kantelen van de bovenste scharnier van de armen  
te vergemakkelijken als het scherm wordt open gezet.

24         Zijconsole van het uitvalprofiel in gegoten en gelakt aluminium.

51-52    Boven 7000 mm breedte, om een goede sluiting van de kast 
te verzekeren, bevestigen wij een sluitingsnok op de steun 
van de glijlager en een sluitingsstuk in het midden van het
uitvalprofiel op de verbinding. 

35       Uitvalprofiel voor oprolbare volant in geëxtrudeerd en gelakt 
aluminium. Speciaal ontworpen om het mechanisme van de 
oprolbare volant te integreren.

36         Inschuifprofiel om de beschadiging van het doek te vermijden 

37         As Ø 40 mm dikte 1,5 mm in aluminium

38         Elektrische motor diameter 40 radio 12V 3Nm 18 toeren

39-40-41 Kit motor inclusief:
          - Motorlager links en rechts in inox
          - Gleufje motorlager in pvc
          - Meenemer + Adapter  LS 40/40L
          - As en eindstuk lager van niet- motorkant 

42         Eindstuk lager niet-motorkant

43         As niet-motorkant

44         Uitvalprofiel in geëxtrudeerd en gelakt aluminium, verzekert  
de spanning op het doek, die zich perfect integreert
in het uitvalprofiel van de volant in gesloten toestand.

45         Zijkap uitvalprofiel in gelakt aluminium.

24

24 37383941

44453536

24

404342

22

5152

23

 

Doek                       Weefbreedte        Coupon            Hoogte Volant

SOLTIS 92 1170 1770 1525
SUNVISION 1250 1250 1005

ACRYL standaard 1200 1200 955
ACRYL luxe collectie 1200 1200 955
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Armen
15-16  15-16 armsteun in geëxtrudeerd en gelakt aluminium, hij  

verbindt de arm met het kastprofiel. D.m.v schroeven M20 ,   
vooraan bereikbaar, kan de helling van het scherm 
gemakkelijk geregeld worden. Deze afregeling wordt dan 
vergrendeld door een klemschroef.

          Het systeem is uitgerust met een mechanisme dat, bij 
volledige sluiting, een goede natuurlijke uitlijning van   
het uitvalprofiel op de kast verzekert

          Het scherm is voorzien van windstoot beveiligingssysteem.  
De armsteun glijdt op het kastprofiel en is vast gezet 
met schroeven.

           Standaard armsteun voor uitval van  2000 tot 3500  mm
 en tot 3000 met oprolbare volant en LED's.

           Verzwaarde armsteun voor uitval van 4000 en vanaf 
 3500 mm met oprolbare volant en Leds..

17       Armen in verzwaarde aluminium profielen, geëxtrudeerd  
en gelakt, delen in gegoten aluminium vormen de
armgewrichten en de trekveren verbonden aan de profielen  
d.m.v. kabels. Allen de Franciatech- armen met aluminium  
eindkappen worden gebruikt. Ze kunnen een uitval 
realiseren van 2000 tot 4000 mm, telkens per 500 mm. 

            - 2 armen voor een totale breedte tot  5960 mm.  
   - 3 armen voor een totale breedte van 5961 tot 7000 mm.   

  - 4 armen voor een totale breedte van 7001 tot 11820 mm.   
     

        
18      Specifieke armen voor geïntegreerde Leds     

    
        
19      Strip met LED's.   
                       Technische gegevens

   

        
20     Handje in aluminium verzekert de verbinding van de  arm 

met het uitvalprofiel.

  

Dans le cas d'une Banne avec 
éclairage bras Led, il est nécessaire de 
relever suffisamment l'articulation 
centrale .
De cette manière , le câble situé sous 
l'articulation ne touche pas la sous 
face lors du repliement du store.

Kleur :     blanc chaud
Temperatuur van de kleur :     3200° K
Lichtintensiteit :           2000 mcd
Stralingshoek:             120°
Voeding :                               12 VDc
Verbruik :   7 W/ml

1715-16

18

19

20

 
Zonnescherm zonder oprolbare volant

uitval  2 armen              3 armen              4 armen 
tot 3500                                                                            standaard steunen

4000                                                                           versterkte steunen

Zonnescherm met oprolbare volant

uitval            2 armen              3 armen              4 armen  
tot 3000                                                                                 standaard steunen
3500- 4000                                                                      versterkte steunen

Aantal en type van gebruikte armsteunen 

2
2
2 3

3
4
4

2
2
2 3

3
4
4
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Kast

Wandsteunen

5  Het kastprofiel is in geëxtrudeerde en gelakte
aluminium, is het draagprofiel van het scherm waarin
de armsteunen, de steunen van het onderprofiel

          en de glijlager bevestigd worden. Aan de 2 uiteinden  
wordt hij gesloten door zijconsoles in gegoten 
aluminium. Hij doet dienst als kast en ondersteunt  

          het geheel van het zonnescherm. 
b   

6  Onderprofiel in geëxtrudeerd en gelakt aluminium sluit het  
kastprofiel aan de onderkantprofil de coffre en partie basse.     
   

7  Afwerkingsprofiel (optie) in geëxtrudeerd en gelakt aluminium, 
wordt op het kastprofiel geclipst en vult de opening 
tussen de kast en de muur die ontstaat door de dikte  
van de plaatsingssteunen.

8  Steunen van het onderprofiel in geëxtrudeerd aluminium  
voor het vastclipsen van het onderprofiel. 

9       Zijconsole van de kast in gegoten en gelakt aluminium, op de 
uiteinden van de kast, aan één kant ondersteunt hij de 
bevestiging van de motor en aan de andere kant het eindstuk  
van de oprolas. Op deze zijconsoles komt ook het stuk voor  
waterafvoer aan de bovenzijde , het inloop- en uitvulstuk
voor het uitvalprofiel en de afwerkplaat.

10     Afwerkplaat voor zijconsole kast    

  

1       Wandsteunen in geëxtrudeerd en gelakt aluminium  
voor bevestiging van de kast tegen de muur;  
altijd geplaatst achter de armen.      

         Bestaat in breedtes van 150 mm en 400mm, gebruikt  
naargelang de aanbevelingen (zie tabel 1 op volgende pagina)

2       Tussensteun breedte 90 mm in geëxtrudeerd en gelakt 
aluminium voor de bevestiging van de kast tegen de muur,
wordt  altijd geplaatst achter een glijlager om de vervorming  
van het kastprofiel te vermijden. (zie tabel 2 volgende pagina)

 

3      Winkelhaak voor plafondmontage in geëxtrudeerd en  
gelakt aluminium waarop de wandsteunen en  
de tussensteunen bevestigd worden. (226 x 128 x 80mm)

         - aantal : 2 per steun van  150mm
         - aantal : 4 per steun van  400mm
         - aantal : 1 per steun van  90 mm

57

1

2

3

6

8

9

10

     

150

90

400

kastprofiel aan de onderkant

2 armen 4 armen3 armen

Aantal steunen 2 2 3

positie voor armen 
2000 tot 3500 

Aantal en positie van de steunen van het onderprofiel

positie voor armen 
     4000 
met verwarming 

2 
met geluidsmodule 

2 

Achter de armen op 80 mm van het uiteinde  
de centrale articulatie.  

Bij 3 armen niet zetten op de centrale arm.  

Achter de armen op 80 mm   
van het uiteinde van   
de centrale articualtie.   

Achter de armen op 1800 mm van de armsteun.
Bij 3 armen niet op de centrale arm zetten .

2 bijkomende steunen te plaatsen op 300 mm van as tot as voor 
 bevestiging van de behuizing.* 

2 bijkomende steunen zo kort mogelijk plaatsen bij de geluidsmodule 
 het onderprofiel aan de uiteinden te ondersteunen.

01/2014
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2 - Aantal geleverde tussensteunen

2 armen 3 armen 4 armen

Largeur Hors Tout    van3616 tot4785   van 4786 tot 5960                   van 5961 tot 7000
van 7001 tot 9470 

si 4 bras impossible
van 7001 

tot 9470
van9471 

tot11820

Standaard 
1 steun in het

midden

1 steun geplaatst achter 
de glijlager

2 steunen geplaatst achter de glijlagers

* Mettre 1 support intermédiaire derrière le berceau entre 
les bras opposés. Le support de pose intermédiaire est 
inutile sur le berceau placé entre les bras en chevron.

3 steunen geplaatst 
achter de glijagers

Zonnetent met gel- 
uidsmode musical

2 steunen geplaatst
achter de glijlagers

4 steunen geplaatst
achter de glijlagers

Mise en place d'un support de pose intermédiaire derrière chaque Berceau sauf pour le cas de la banne 3 bras.

Gekkopelde zonnetent
De koppeling gebeurt bij de montage van het zonnescherm, bij breedtes groter dan 7000mm.

De oprolas wordt gekoppeld d.m.v.:

deen stalen verbindingsstuk van 600 mm lang  
1mm dik, vastgezet met rivetten.    
     

51

51

1 - Aantal en type geleverde steunen
  Zonnescherm zonder oprolbare volant

Uitval 2 armen 3 armen 4 armen

Tot 3500 wandmontage en
2500 plafondmontage

    2 steunen van 150mm         3 steunen van  150mm            4 steunen van 150mm

3000 - 3500 plafondmontage
2 steunen van 400mm             3 steunen van  400mm            4 steunen van  400mm

4000    

               Zonnescherm met oprolbare volant

Uitval 2 armen 3 armen 4 armen

Tot 3000 wandmontage en 
2500 plafondmontage

      2 steunen van 50mm                   3 steunen van 150mm      4 steunen van 150mm

3000 plafondmontage
2 steunen van  400mm            3 steunen van  400mm               4 steunen van 400mm

3500 - 4000

A.

3 - Plaatsing van de glijlagers

2 armen 3 armen 4 armen

Largeur Hors Tout    Tot 4785             van 4786 tot5960  van 5961 tot7000
van 7001 tot 9470 

als 3 armen onmogelijk
van 7001 tot 9470       van 9471 tot 11820

Standaard

Geen glijlager

1 glijlager op de  
centrale doeknaad

2 glijlagers 
op de centrale doeknaad

3 glijlagers, 1 centraal, 2 op de naden op 
2 doekbanen van het midden

Zonnetent met gel-
uidsmode musical

2 glijlagers op
de naden van de

centrale doekbaan

4 glijlagers: 2 op de naden van de centrale doekbaan,
en 2 op de naden op 2,5 doekbaan van het midden

* 

. 

.h

.

t

zonnetent

zonnetent
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25   Buismoor aangepast aan de kracht van de armen. De motor kan 
gebruikt worden voor breedtes tot 11820 mm en uitval 
tot 4000mm.

        De motor is uitgerus met elektronische uitgestelde eindlopregelingen 
om doekrek te compenseren.

30   Buismotor met noodhandbediening, voorzien van een verlengstuk
waardoor men aan de bediening kan, geïntegreerd in de kast. De moto

        is voorzien van een microswitch, zodat de volledige sluiting 
van de kast gegarandeerd blijft zelfs na doekrek.
Het contact zelf is verbonden aan de motorkabel door een waterdichte
schakelaar.

Elektrische bediening

M

 

                       Motorisatie
standaard motor   motor met noodhandbedienig

Uitval 2 arme 3 armen     4 armen   2 armen     3 armen      4 armen

1500
35 50

40

50
2000

2500

40 80
70

3000

3500
100

4000 50 100 50

 

 

Uitval 2 armen
3 armen

3 armen 
laizes de 1195)

 
4 armen plaats-

ing op spanten

2000 2508 5145

2500 3038 6205

3000 3530 5960 7189

3500 4020 6400 8169

4000 4600 7000 9329

minimum breedtes met module 'Musical'

Uitval 2 armen
4 armen 

plaatsing op 
spanten

2000 3100 5588

2500 3630 6648

3000 4122 7632

3500 4612 8612

4000 5192 9772

De kast en het onderprofiel worden gekoppeld
d.m.v. inox staafjes vastgezet met schroeven.

54

54

Het uitbalprofiel wordt gekkopeld d.m.v.

een verbindsstuk in geëxtrudeerd aluminium

inox staafjes vastgezet met schroeven  
      

52 

52 

53 

53 

lengte 600mm

minimum breedtes

ZONNESCHERM VOGUE - technische documentatie 
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Aanzicht wandmontage

Plafondmontage

47
12

1

23
6

27
5

251

267

128

7038
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module sono

oprolbare
volant

Doorsnede met oprolbare volant

251

23
6
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Wandsteunen
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Doorsnede met
verwarmingselement

met geïntegreerde geluidsmodule

22
5

• Draadloze geluidsinstallatie geïntegreerd in het zonnescherm.
• Zender,  versterker en afstandsbediening verbinden zich met de HIFI keten, aan de tv of aan  

de draagbare telefoon (in dat geval, gebruik een audio mini-jack mannelijk 3.5 mm naar RCA  
mannelijk).

• De geluidsmodule “Musical” is voorzien buitengebruik, perfect om een terras te 
voorzien van geluid. Men kan luisteren naar een geluidsbron (Hifi, MP3, enz) d.m.v. een  
systeem zender/ontvanger radio JLB en waterdichte ingebouwde luidsprekers.

• ONMOGELIJK in de  versie van 3 armen.

• De elektronische verwarming werkt d.m.v. verwarmingslampen met een maximaal vermogen  
van 2000W en voeding 230V.

• Aanzetten/uitzetten gebeurt met een Somfy- znder RTS.
• Er zijn 3 niveaus van verwarming: 33%, 66% en 100% van het vermogen.
• Als er een geluidsmodule geïntegreerd is, kan de verwarming onmogelijk centraal onder het  

monderprofiel geplaatst worden, wel links of rechts van de geluidsmodule.
• Bij montage op de muur, in het midden van het zonnescherm, mogelijk maar VERPLICHT 300 mm  

laten tussen de geluidsmodule en de verwarming.

- vermogen 2 x 35 W RMS (110W maximum)
- portée de l'émetteur : 20m

01/2014
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Windklasse 
en verhoging van de windklasse

Aantal en type armsteunen en montagesteunen voor de verhoging van de windklasse 

Zonnescherm zonder oprolbare volant

Aantal amen                                  2 armen                                                      3 armen                                                               4 armen      

Breedte      Tot 
3615

van 3616 
tot 4785

van 4786
tot 5960 

van 5961
tot 7000

van 7001 
tot 8300

van 8301
tot 9470

van 7001 
tot 8300

van 8301
tot 9470

van 9471 
tot 10650

van 10651
tot 11820Uitval

Aantal en type armsteunen en montagesteunen voor de verhoging van de windklasse

Zonnescherm met oprolbare volant 

Aantal armen

Breedte

Uitval

Verhoogde windklasse

Standaard windklasse

2000                     3                     3                     3                      3                                                             3                        3                    3                      3       

2500                       3                    3

Klasse 3 
2 versterkte 
armsteunen
2 montage-
steunen van 
400 

Klasse 3 
4 versterkte 
armsteunen
4 montage-
steunen van 
400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400  

         3                                                                      3                       3                       

  3000                       3         

     2                      2                           2                                                                         2                          2                        2                        2                                    

 

 
 

Klasse 3
2 versterkte
armsteunen
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
2 versterkte 
armsteunen
4 montage-
steunen van

400 

Klasse 3
3 versterkte
armsteunen
3 montage-
steunen van
400 

 
 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van 

400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

      1                      1                        1                      1                                        1                    1                     1                   1       

  3500                                                           

4000

Klasse 2
2 versterkte
armsteunen
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 2
2 versterkte
armsteunen
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 2
3 versterkte
armsteunen
3 montage-
steunen van
400 

 

Klasse 2
3 versterkte
armsteunen
3 montage-
steunen van
400 

Klasse 2
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van 
400

Klasse 2
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van 
400 

Klasse 2
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

Klasse 2
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

2                      1                         2                      1                 1                                          2                      1                     1      

2 armen                                         3 armen                                                              4 armen             

Tot

3615 
van 3616

tot 4785 
van 4786

tot 5960 
van 5961

tot 7000 
van 7001

tot 8300 
van 8301

tot 9470 
van 7001

tot 8300 
van 8301
 tot 9470

van 9471

tot 10650 
van 10651
tot 11820 

2000

2500

3000

3                3                         3                     3                                                              3                        3                   3                      3  

2                         1                     2                                                               2                       2                   1                     1                 

3

3

Klasse 3
2 versterkte
armsteunen
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
2 versterkte
armsteunen 
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
3 versterkte
armsteunen
3 montage-
steunen van
400 

 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van

400 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van 
400 

Klasse 3
4 versterkte 
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

2                      1                       2                                                                2                      2                   2                      1                 

Klasse 3
2 versterkte 
armsteunen
2 montage-
steunen van
400 

Klasse 3
2 versterkte 
armsteunen
2 montage-
steunen van

400 

Klasse 3
3 versterkte 
armsteunen
3 montage-
steunen van 
400 

 
 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

 

Klasse 3
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van
400 

Klasse 2
4 versterkte
armsteunen
4 montage-
steunen van 
400 

Klasse 2
4 verstekte
armsteunen
4 montage-
steunen van

400 
3500

4000

2                        2                     2                      2                                        2                     2                   2                       2                  

1                        1                     1                      1                    1                                         1                   1                       1                                                        

Om een hogere windklasse te bekomen in mogelijke zones (in het grijs) moeten de zichtlijnen in
de tabel gevolgd worden. Een CE- sticker met de windklasse of een verwijzing naar de DoP (Declarations of Performance)
wordt op het product gekleefd. 
Een fiche "Declaration of Performance DoP" n°7001 wordt bij de gebruikshandleiding geleverd. 

ZONNESCHERM VOGUE - technische documentatie 13
04/2014

salduman
Line



ZONNESCHERM VOGUE - technische documentatie

14

Indicatieve plaatsingshoogtes

Gewicht in kg (schatting) 

Uitval

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

1800

onder het 
uitvalprofiel

Breedte max. 6000
2 armen

Breedte max. 6001 tot 7000
 3 armen

Uitval   Paar armen  
v

2000 10 104 116 115 127
2500 12 107 119 119 131
3000 15 111 123 124 136
3500 16 113 125 127 145
4000 20 122 134 140 152

2150
22002240

2290

3020

ZONDER
volant

ZONDER
volant

MET
volant

MET
volant

01/2014
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Niet contractueel document, Boflex behoudt zich het recht om hun producten aan te passen om ze  
alzo technisch te verbeteren.

Gebruik de specifieke documenten beschikbaar bij Boflex voor een juiste maatopname en het correct  
opstellen van een bestelbon.

Alle afmetingen die in dit document voorkomen, zijn uitgedrukt in mm, van binnen gezien. 

Retrouvez tout Franciaflex sur  
www.franciaflex.com

FAX

APRÈS livraison des produits
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