Optimaal bedieningsgemak
Pure luxe: uw Amazone-terrasscherm bedienen met een afstandsbediening, of eventueel volautomatisch!
Afstandsbediening
Met één druk op de knop zet u de zonwering in de gewenste stand, vanuit uw luie stoel, binnen of buiten.
Volautomatisch
Met speciale zon-, wind- en regensensoren gaat de bediening vanzelf (ook als u niet thuis bent):
- Bij zon gaat uw terrasscherm uit (in een positie die u zelf kunt bepalen).
- Bij beginnende regen, ondergaande zon of opkomende wind sluit het scherm automatisch.

VRAAG UW DEALER OM EEN AFSTANDSBEDIENING EN ERVAAR HET ZELF!

De voordelen van mySun:
• Made in Holland.

• 100% service en nazorg.

• Deskundige assemblage.

• 5 jaar fabrieksgarantie.

• Alleen verkrijgbaar bij geselecteerde dealers.

info@mysun.nl www.mysun.nl

Knikarm-terrasscherm

Amazone
(peel off)

Extra breed tot 12 meter!

Knikarm-terrasscherm Amazone
Met de Amazone creëert u zalige momenten: uw wooncomfort neemt binnen en buiten toe. Het blijft heerlijk koel in huis terwijl
buiten de schaduw lonkt. ‘s Avonds geniet u van een aangename beschutting.
De onderdelen van het gesloten cassettesysteem Amazone zijn vervaardigd uit de allerbeste en duurzame materialen. Doordat de armen zijn
voorzien van smeedwerk scharnieren is Amazone uitstekend bestand tegen weersomstandigheden, zoals plotseling opkomende sterke wind.
Afstellen is eenvoudiger dan ooit, dankzij de intelligente motor.

Uitvalmogelijkheden

Maximale
breedte

Maximale
breedte
(gekoppelde
uitvoering)

150 cm

750 cm

1200 cm

200 cm

750 cm

1200 cm

250 cm

750 cm

1200 cm

300 cm

750 cm

1200 cm

350 cm

750 cm

1200 cm

Keus uit 1001 doeken
Kiest u voor één kleur, een kleurencombinatie, streepmotief of fantasierijk dessin?
In het mySun stalenboek vind u zéker het zonweringsdoek dat bij u past. Laat u
verrassen en inspireren.
mySun doet u alvast enkele doeksuggesties:
Let s.v.p. op de gewenste mate van lichtdoorlatendheid. Uw mySun dealer adviseert u graag.

Welke kleur cassette past bij u?
De kleur van de cassette bepaalt de uitstraling van uw
Amazone-terrasscherm. Kies de kleur die past bij uw smaak
en bij de gevel waar het scherm aan wordt gemonteerd:

Amazone

Technisch zilver

in het kort:
Crème wit

Effen

Klassiek

Fantasie

• Maximale breedte tot 12 meter.

De cassette is standaard leverbaar in

• Doek is volledig beschermd door gesloten cassettescherm.

de kleuren technisch zilver, crème wit

• Smeedwerkscharnieren voor extra stevigheid.

(RAL 9001), antraciet (RAL7016) en
wit (RAL 9010). Tegen meerprijs is elke

• Perfecte sluiting.

Antraciet

• Bediening: schakelaar, afstandsbediening of eventueel volautomatisch.

gewenste RAL-kleur leverbaar.

• Nastellen is overbodig door intelligente motor.
Wit

* Alle doeken uit het mySun-stalenboek zijn van het kwaliteitsmerk Dickson.

