Garantievoorwaarden

Pilkington Insulight™ met ScreenLine®
Uw zonwering beschermd door glas
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® is een innovatief
systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is.
De zonwering wordt beschermd door glas, hierdoor wordt de
zonwering niet nat en niet vies en kan het niet beschadigen.
Het is dé oplossing voor iedere situatie in huis.

Uw zonwering beschermd door glas
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij
de jaloezie, plissé of plissé black-out in de spouw van het isolatieglas is
gemonteerd. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw
woning. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft
dit zo gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Wat een voordelen: nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® biedt u de unieke oplossing voor
bijvoorbeeld uw keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer.

Glas

Jaloezje
Glas

Het systeem sluit naadloos aan bij de nieuwste inzichten met betrekking
tot energiehuishouding in woningen, zoals het passiefhuis concept. U
beschikt over uitstekende zonwering. In situaties waar u juist gebruik
wilt maken van de gratis zonne-energie kunt u dit perfect regelen door
de jaloezieën verder open te kantelen of op te trekken. Een uitgebreid
palet aan uitvoeringen en kleuren zorgen ervoor dat u altijd een oplossing kunt vinden die aan uw wensen voldoet.
De plissé black-out is een speciale uitvoering voor het verduisteren van
bijvoorbeeld de slaapkamer. Er is ook een gemotoriseerde uitvoering
op zonne-energie verkrijgbaar. Met één afstandsbediening regelt u de
gewenste mate van zonwering en privacy.

Voordelen

Prijs / kwaliteit
Pilkington Benelux heeft
jarenlange ervaring en
produceert dit product al
jarenlang succesvol.

Voor elke ruimte
Het is geschikt voor elke
ruimte, zoals woonkamer,
keuken, badkamer
en slaapkamer.

Energiezuinig
Met de jaloezieën kunt
u zelf regelen hoeveel
licht en warmte u binnen
wilt laten.

Hygiënisch
De zonwering wordt
niet nat en niet vies,
omdat het tussen
het glas zit.

Diverse kleuren
De zonwering is leverbaar
in diverse kleuren.

Geïntegreerd
De zonwering zit tussen het glas en
wordt daardoor niet nat en niet vies
en het kan niet beschadigen.

Types
U kunt kiezen uit 3 verschillende types zonwering.

Jaloezieën
De jaloezieën zijn door middel van één bediening zowel
kantelbaar als optrekbaar. Als u de jaloezieën laat zakken,
zullen deze naar buiten kantelen. Wanneer u de jaloezieën
optrekt, kantelen deze eerst naar binnen. Hierdoor kunt
u de hoeveelheid zonlicht die binnenkomt perfect op uw
wensen afstemmen. De jaloezieën zijn leverbaar in 9
verschillende kleuren. Alle onderdelen (zoals bovenbak,
onderbalk, ladderkoord en bediening) zijn op de kleur
van de jaloezieën afgestemd.

Plissé
Een plissé is een gestroomlijnd profielsysteem met
daartussen een geplooid doek. Een plissé is lichtdoorlatend
en het doek van een plissé kenmerkt zich door plooien die
in een zig/zag zijn gevouwen. De plissé is optrekbaar en
leverbaar in 2 kleuren: wit en crème (zowel binnen- als
buitenzijde).

Plissé black-out
De plissé black-out is ondoorzichtig (lichtdoorlaat 0%) en
is daardoor uitermate geschikt voor de verduistering van
de slaapkamer. De plissé black-out is optrekbaar en de
buitenzijde is altijd wit. Voor de binnenzijde van de plissé
black-out kan er gekozen worden tussen wit en crème.

Te bedienen zoals u zelf wilt
Er zijn diverse bedieningsmogelijkheden, zowel handbediend als
gemotoriseerd.
Handbediening

Koordbediening

Draaiknop

Kantelstaaf

Draaiknop
op de onderbalk

Gemotoriseerd

Externe motor

Interne motor

Interne motor wireless

In diverse kleuren
Een uitgebreid palet aan kleuren zorgt ervoor dat u altijd een oplossing
kunt vinden die aan uw wensen voldoet. De jaloezie is leverbaar in 9
kleuren en de plissé in 2 kleuren.

Jaloezie
De jaloezieën zijn leverbaar in 9 verschillende kleuren. Alle onderdelen
(zoals bovenbak, onderbalk, ladderkoord en bediening) zijn op de kleur
van de jaloezieën afgestemd.

S102

S106

S125

S130

S149

S155

S156

S157

S142

Plissé
De plissé is leverbaar in 2 kleuren: wit en crème (zowel binnen- als
buitenzijde).

C000

C010

Plissé black-out
De buitenzijde van de plissé black-out is altijd wit. Voor de binnenzijde van
de plissé black-out kan er gekozen worden tussen wit en crème.

Wit

Crème

Let op: Kleuren zijn slechts indicatief.
Wij adviseren u om een kleurenstaal te bekijken.

Inspiratie
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® is geschikt voor elke ruimte.
Laat u inspireren door deze voorbeelden.
De zonwering past bij het interieur en
u kunt zelf regelen hoeveel zonlicht uw
woonkamer binnenkomt.

De ideale oplossing voor de keuken.
De zonwering wordt niet nat en vies en
hoeft dus niet worden schoongemaakt.

Een goede keuze voor een dakkapel
waarbij gemak en de eenvoudige
bediening een belangrijke rol spelen.

Voor het verduisteren van deze slaapkamer
is gekozen voor de plissé black-out, omdat
deze lichtdicht is.

Bij dit kantoor is vooral vanuit esthetisch
en hygiënisch oogpunt gekozen voor
zonwering tussen glas.

Deze luxe jachten hebben aluminium
vouwwanden met zonwering tussen glas.
Dit geeft een bijzondere uitstraling aan
de jachten en weer en wind kunnen de
zonwering niet beschadigen.
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Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden
verkregen bij uw Pilkington verkooppunt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te
zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende
wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan,
zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen
in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.
Pilkington, en “Insulight”, zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.
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