
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standaard screen, een uitermate geschikte vorm van verticale zonwering (om laagstaande zon te weren)  

met een zeer hoog rendement. Dit type zonwering steekt niet uit ten opzichte van de gevel, zoals  

bijvoorbeeld een uitvalscherm wel doet, waardoor de “beloopbaarheid” om uw woning gehandhaafd blijft. 

Screendoek wordt gemaakt van polyestergarens en glasvezeldraden, welke de zon, temperatuur en licht  

enorm temperen (hierdoor ontstaat een prettig diffuus licht en wordt UV afgeschermd). Door de open 

structuur van het doek in combinatie met de gebruikte materialen kan een warmtewerendheid bereikt  

worden van meer dan 95%. Daarnaast kunt u het zicht naar buiten behouden, waardoor u bij gebruik van  

het screen contact houdt met de “buitenwereld”. U voelt zich niet opgesloten.  Hierbij de opmerking dat  

een donker grijs/zwart kleurig doek optisch het grootste zicht naar buiten oplevert.  

Bij de standaard screens heeft u de standaard geleiders. Tevens is er normaal een doekkier tussen doek en 

geleider. Deze doekkier is functioneel en “valt” bij (montage op) een standaard kozijn of muur meestal uit  

het zicht. Bij het draaien van de zon kan er tijdelijk (als gevolg van deze kier) een kier zonlicht ontstaan.  

Vindt u dit hinderlijk, dan kunt u kiezen voor de standaard geleider met lip.  Voordeel is dat u geen last heeft 

van de draaiende zon. Nadeel is dat u wat meer doekslijtage zult hebben op termijn (het doek zal door de  

wind permanent in aanraking komen met de lip van uw geleider). 

Er bestaan een aantal kastvormen, zoals afgeschuinde, afgeronde of rechte kast. Op uw bijlageblad vindt u  

op de achterzijde de geleider-, bedienings-, kleur- en kastmogelijkheden die bij een bepaald model screen 

mogelijk zijn. Op www.prijsberekening.nl  zonwering – screens worden u vakkundig alle mogelijkheden 

aangeboden.  

Maximale afmetingen: 

Max. breedte: 400 cm | Max. hoogte: 340 cm 

 

 

 

 

 

 

  

Screen PB 95 

De voordelen van Prijsberekening: 

 De grootste internetwinkel van Nederland 

 Montagemogelijkheden bij u aan huis 

 De scherpste prijzen van Nederland 

http://www.prijsberekening.nl/


      Van de screen PB 95 zijn er de volgende mogelijkheden: 

 

Kasttypes 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningsmethodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleiderstypes 

 

Kastkleuren 

 

Screendoeken

  

Kast 45 graden, met lip Kast vierkant 

 

 

 
Bandbediend, standaard Elektrisch, handzender Elektrisch, draaischakelaar 

 

 

 

 
HTF geleider, zonder lip HTF geleider, met lip LHTF geleider, zonder lip LHTF geleider, met lip 

Technisch Zilver Zilver (CA. RAL 9006) Crème Wit (CA. RAL 9001) Reinwit (CA. RAL 9010) 
Antraciet Grijs (CA. RAL 7016) Verkeerswit  (CA. RAL 9016) Dennengroen (CA. RAL 9016) Staalblauw (CA. RAL 5011) 

Licht Ivoor (CA. RAL 1015) 

Wit (101101) Grijs (108108) Grijs-zand (108112) Grijs-caramel (108126) 
Donkerblauw (111111) Zand-geel (112103) Zand-brons (112113) Brons-mandarijn (113105) 

Brons (113113) Limoen-brons (115113) Kiwano (115181) Vlas-grijs (116108) 
Zwart (118118) Vlas-donker-groen (116122) Parel-grijs (117108) Parel (117117) 

Zwart-vlas (118116) Grijs-wit (108101) Grijs-donker-blauw (108111) Grijs-zwart (108118) 
Pacific (108167) Zand-wit (112101) Zand (112112) Fire (112156) 

Brons-grijs (113108) Brons-parel (113117) Limoen (115115) Vlas-wit (116101) 
Vlas-donkerblauw (116111) Vlas (116116) Parel-wit (117101) Parel-vlas (117116) 

Zwart-zand (118112) 


