
H e t   c o m p a c t e   c a s s e t t e s c h e r m

Door zijn compacte vorm en unieke stelmogelijk-

heden is de Bella, een nieuw type zonnescherm, in

bijna iedere situatie te plaatsen. Door toepassing

van de oerdegelijke knikarmen blijft een vrije door-

loop onder het scherm gegarandeerd. Dit unieke

scherm, met z’n elegante en compacte vormgeving,

is verkrijgbaar met speciale, uit aluminium geëx-

trudeerde montageplaten, waardoor hij aan prak-

tisch alle typen gevels gemonteerd kan worden.

De knikarmen hebben een uitval van 150, 200, 250 of

300 cm. Door gebruik van hoogwaardige materialen,

zoals aluminium, is dit scherm hèt voorbeeld van

absolute duurzaamheid.

Vanzelfsprekend is ook het zonweringdoek van een uit-

stekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal

vuil- en waterafstotend. Door de enorme keuze aan

kleuren en dessins is het altijd mogelijk een combinatie

te maken die perfect harmonieert met uw omgeving!
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Uw Aurora specialist:

Techniek achter de schermen
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De techniek

De armen zijn bevestigd in 

de speciaal ontworpen

achterkap. Door de unieke

constructie van de Bella is

het mogelijk het scherm in

vele situaties toe te passen,

zodat uw terras en/of raam-

partij altijd van schaduw kan/

kunnen worden voorzien.

De knikarmen

De armen zijn zeer stabiel

en sterk. Ze zijn gemaakt

van hoogwaardige alumini-

um profielen en volgens een

uniek procédé gesmede en

gegoten aluminium verbin-

dingsstukken. Bovendien 

De bediening

Standaard worden deze

schermen uitgevoerd met

een soepel lopend windwerk

met een slingerstang. Het

summum van gemak en

comfort is natuurlijk een

elektrisch bediend scherm.

Nog luxer en gemakkelijker

wordt het scherm door

plaatsing van een zon-/

windmeter, waardoor het

scherm bij verschillende

weersomstandigheden auto-

matisch uitgaat of wordt

ingetrokken. Natuurlijk

behoort ook afstandsbedie-

ning tot de mogelijkheden.

zijn ze voorzien van twee

kabels en sterke veren. Alle

bouten, moeren en assen

zijn van roestvast staal. De

uitval is traploos instelbaar,

naar keuze tot 150, 200,

250 of zelfs 300 cm.

Tibel ly  doeken

Tibelly doek wordt geweven

uit door en door gekleurde

polyacrylaatvezels en is

daardoor uitzonderlijk kleur-

echt. Het doek wordt boven-

dien geïmpregneerd, zodat

het optimaal water- en vuil-

afstotend is.

Uw zonweringspecialist 

De vormgeving

Door de compacte vormge-

ving en perfecte afwerking

zorgt de Bella voor een ver-

fraaiing van uw gevel.

De afgeronde zijkappen zijn

zo geconstrueerd dat u geen

schroeven of bouten ziet.

De uitvoering

U kunt kiezen uit geanodi-

seerd (zilverkleur) of gemof-

feld in wit of crème. Andere

kleuren zijn in overleg met

uw dealer mogelijk.

gebruikt daarmee uitsluitend

kwaliteitsdoek met een

lange levensduur. Een uitge-

breid kleurenpalet en een

rijke schakering in uni's,

blokstrepen en fantasiedes-

sins maken het mogelijk een

persoonlijk tintje aan uw

zonwering te geven.


