Vogue

zonnetenten en uitvalsschermen

≤

Vogue

Vogue
De Vogue
vdezfVercestimpl.
is het topmodel Mis,
uit ons
quegamma.
numus bondiis,
Deze zonnetent
manu mo
bestaat
publisuitcononeen

Het scherm
is con
ook ditere,
standaard
uitgerust
een Sciem
draaikiepsysteem.
Egerum
ius auteris
con peres
ficae, met
C. Quit.
vivi-

volledig dame
gesloten
fui inatati
cassette,
missulis
waardoor
adhucon
uw doek
Etraet
enprae
motor
ipteri
beschermd
se tandela
blijven
cotie-

vasdacer
Dit systeem
acterdie
heeft
con
een
vitea
aantal
sicae
voordelen
di conotam
: het se
systeem
in dienium
‘heft’ het
nonsua
uitvalprofiel

tegen alle
moera
weersomstandigheden.
ad nequod aper labentr
Er is met
obsertis
extraconvess
zware onderdelen
ultus? Pat, gewerkt:
vivitusque

diisulis
mooi in
recht
vit, in
cupioculium
de kast (perfecte
foredii sluiting),
senique ad
hetfura
windblokkeringssysteem
satus et, dicapecta
voor-

een plaatdikte
eferumevan
nterfic
2 mm,
tem agebrevetteerde
rei tam ut condicae
wandsteunen
dictam, consul
(stukken
viderisquis
rail totia

in novendam,
komt beschadigingen
nem patuit bij
furente,
te hoge
utus,
windbelasting
Cat, ut efeci en
pecde
re hellingshoek
ad patu etri is heel

400mm nius
breed
int!)inc
en ret
speciaal
aus teontwikkelde
intercerniuminox
ser patanum
onderdelen
revilicaet
voor onder
omanum
andere
nis-

formakkelijk
hocupio verius,
aan te passen
que nos estrae mortem involin guludam opublica;

de armsteunen.
sentea vivid
Dit perripio,
maakt dat
ve,
deforunc
Vogueres
een
consicaeque
zwaargewicht
coerractus
is ondermere
de zonnon-

essati, querratume festratum fatum te comnimussuam nihilistus clege-

netenten,
tiawat
reiser
patissiliam
voor zorgt
publiss
dat het
immorios
scherm et
stabieler
vas prora
is en
me dus
noximis
ook minder
vid fur.

ripte, acenius vid mantebut pra nontiam oca vis bonstea res bonsun-

gevoelig voor windbelasting.

tem re con hem vidiena.

Standaard kleuren:
wit (RAL 9010 mat)

Optie: RAL naar keuze,
ivoor (RAL 1015 mat) 		

antraciet grijs (RAL 7016 mat)

in glansgraad naar keuze
of structuur

Optie: LED in de armen.
(te bedienen met uw afstandsbediening)
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Afhankelijk van de afmetingen van het scherm, wordt er gewerkt met 2, 3 of

Egerum ius auteris con ditere, con peres ficae, C. Quit. Sciem vivi-

4 armen. Uit esthetisch oogpunt wordt er altijd gewerkt met één volledige

vasdacer acterdie con vitea sicae di conotam se in dienium nonsua

zonnetentdoek, zelfs met afmetingen tot 12 meter breed en 4 meter uitval.

diisulis in vit, cupioculium foredii senique ad fura satus et, dicapecta

Spectaculair is ook de optionele oprolbare volant. In gesloten toestand is

in novendam, nem patuit furente, utus, Cat, ut efeci pec re ad patu etri

deze heel discreet weggewerkt in het uitvalprofiel van de zonnetent. De

for hocupio verius, que nos estrae mortem involin guludam opublica;

zware aluminium onderlat van de volant sluit namelijk het cassettescherm

essati, querratume festratum fatum te comnimussuam nihilistus clege-

volledig af. Er is dan ook quasi geen verschil in uitzicht tussen een Vogue

ripte, acenius vid mantebut pra nontiam oca vis bonstea res bonsun-

met of zonder oprolbare volant.

tem re con hem vidiena.
Wandsteunen in verschillende afmetingen afhankelijk van de breedte en uitval van de zonnetenten.
Hierdoor vermijdt men een torsie van de kast en kan men een hoge windbelasting aan.

Veilige en solide inhaaksteun die de montage
en demontage makkelijk maakt. Deze steun
schuift over de 2mm dikke rugzijde en is verankerd met een inox inbusschroef.

Transfo’s en ontvangers voor o.a. LED en
elektrische oprolbare volant zitten discreet en
veilig in zijn metalen behuizing. Deze wordt in
dezelfde kleur gelakt als uw zonnetent.

M20
Standaard uitvalprofiel

M 20

Profiel met oprolbare volant

De armsteun met zijn draaikiepsysteem, zorgt niet alleen voor een blokkering tegen windstoten, maar heft
ook het uitvalprofiel mooi in de kast bij sluiting.
Met regelschroef M20 is de helling van uw zonnetent op elk ogenblik makkelijk aan te passen.

Optie: oprolbare volant tot 1500 mm hoog (bedienbaar via uw afstandsbediening)

4

zonnetenten

Solide bevestiging van de arm op het uitvalprofiel.

Metalen zijkappen van het uitvalprofiel met
een afsluitrubber om waterinsijpeling in de
kast te voorkomen.
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Corfou

Corfou
De zonnetent Corfou is een zonwering met meerdere voordelen. Ze is
ontworpen als een “cassette” model waardoor het doek en de motor
beschermd blijven. Dankzij de zachte vormen kan de Corfou discreet
worden geïntegreerd in elke stijl van architectuur.

Standaard kleuren:

wit (RAL 9010 mat)

ivoor (RAL 1015 mat)

Optie: RAL naar keuze, in glansgraad naar keuze of structuur

6

zonnetenten

antraciet grijs (RAL 7016 mat)

De Corfou kan uitgerust worden met 2, 3 of 4 armen, afhankelijk van
de breedte van de zonnetent. Zelfs bij een breedte van 12 meter en
4 armen wordt de zonnetentdoek in één stuk gemaakt, dit vooral uit
esthetisch oogpunt en om te vermijden dat er tussen 2 verschillende
doeken lichtspleten zitten.

Optie: LED in de armen.
(te bedienen met uw afstandsbediening)

zonnetenten
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Corfou

Corfou
De Corfou heeft een aantal interessante opties. De oprolbare volant kan

LED’s in uw zonnetentarmen creëren niet alleen extra sfeer op uw terras,

voor bijkomende bescherming bieden bij een laagstaande zon in het voor-

ze zorgen ook voor voldoende licht op elke plaats onder uw zonnetent (in

of najaar. Het kan ook een oplossing zijn als er maar een beperkte uitval

tegenstelling met een systeem dat gemonteerd is tegen de muur).

van uw zonnetent mogelijk is of als uw woning zich op een hoger verdiep
bevindt.

De bekabeling voor elektrische oprolbare volant en LED’s zit discreet weg-

De oprolbare volant kan manueel bediend worden of elektrisch (als een extra

gewerkt in een speciaal profiel van de armen van uw zonnetent.

kanaal op uw handzender van de zonnetent).

Rubbers tegen de muur en aan het
uitvalprofiel tegen het insijpelen van
water.

De zijkappen van het uitvalprofiel
in gegoten aluminium.

Een bijkomend profiel zorgt er ook
voor dat het water niet in uw kast kan
dringen.

Handjes in gegoten en gelakt aluminiumprofiel geven het uitvalprofiel een
juiste positie, ongeacht de gekozen
hellingsgraad van uw doek.

Oersterke armen in geëxtrudeerd
aluminium met verharde aluminium
ge
wrichten, dubbel omhulde roestvrije inox kabels en zelfsmerende
onderdelen.

Armsteunen in geëxtrudeerd en gelakt
aluminium met een microme
trische
regeling van de uitvalshoek van
5° tot 35°. Deze steunen worden
rechtstreeks op de vierkante draagbuis bevestigd.

De Corfou is standaard te verkrijgen in het wit, ivoorkleurig of antraciet grijs. In optie kunnen alle aluminium
onderdelen in een RAL-kleur naar keuze besteld worden. Ook structuurlakken zijn mogelijk.

Optie: oprolbare volant tot 1600 mm hoog
(bedienbaar via uw afstandsbediening)
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De Corfou is uitgerust met de nieuwste generatie armen met 2 inox kabels met bescherming.
Voor een uitval van 3,5 meter kunnen de armen een kracht aan van 80 kg.
Ze zijn ontworpen en getest om te weerstaan aan een cyclus van 14000 bewegingen wat overeenkomt
met een levensduur van minimum 40 jaar.

zonnetenten
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Roma

Sierra
De zonnetent Roma onderscheidt zich door haar compacte aluminium

De Sierra heeft de meest compacte aluminium cassette uit ons gamma.

cassette en design. Zijkappen van de kast in gegoten aluminium vormen het

De Sierra kan met dezelfde steun zowel tegen de wand als tegen het plafond

draagpunt voor de knikarmen, de oprolas en het bedieningsmechanisme.

geplaatst worden. De Sierra wordt dan ook veel geplaatst aan de onderkant
van kleine balkons.

De versterkte montagesteunen in gegoten aluminium zijn voorzien van een
gebrevetteerd inhaaksysteem voor de kast.
Dit staat garant voor een eenvoudige en snelle montage of demontage en
een grote windvastheid.

Doordat de bevestigingssteunen van de Roma op het uiterste
punt van de zonnetent gemonteerd zitten, kunnen grote openingen overspannen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld op
2 uit mekaar staande balken gemonteerd worden (zie foto) of
kan een ongelijkheid in een muur opgevangen worden.
Bij een zachtere ondergrond wordt een speciale bevestigingsplaat voorzien, vooral bij een grotere breedte of uitval kan dit
raadzaam zijn.

Bij deze installatie op een klein terras is de Sierra aan weerszijden van een raam geplaatst.
lijk doordat de bevestigingssteunen op het uiterste punt van de zonnetent gemonteerd zitten.

Dit is mogeOok de armen

zitten op dit uiterste punt bevestigd, hierdoor kunnen er spectaculair kleine schermen gemaakt worden,
de kleinste schermen kunnen vanaf een breedte van 1189mm.
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Carré

Horizon
Liever strakke en rechte vormen ?

De zonnetent Horizon is het ideale product wanneer een gesloten cassette

Dan is de zonnetent type Carré misschien wel iets voor u.

u geen meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld bij plaatsing onder een uitsprong

Dit scherm kan bovendien ingebouwd worden in een daarvoor voorziene nis.

of voor handelaars die elk seizoen een zonnetent uitzetten ongeacht de
weersomstandigheden.

Standaard kleuren

Deze zonnetent kan op vraag

altijd met een

afdekkap worden uitgevoerd.

Armatuur gelakt in bruin (RAL 8022), crémewit (RAL 9001), wit (RAL 9016),
alu (Ral 9006), grijs (RAL 9007), antraciet (RAL 7016), grijs (RAL 9007ST),
antraciet grijs (RAL 9009ST), antraciet (RAL 7016ST), bruin (RAL 8014ST)

Ook mogelijk als inbouw:
236
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62

175 175

10 6 10 6

55

55

28

28

236

VARISOL K450
met wandhouder
VARISOL Montage
K450
Montage
met wandhouder
Montage met wandhouder
218

5
175 175

55

55

90

90

45

45

5

218

VARISOL K450
VARISOL K450
Montage
door de kast
Montage door de kast
Montage door de kast
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De zonnetent Horizon is verkrijgbaar in verschillende versies,
met een maximale breedte van 17,72 m.

zonnetenten
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Bannette

Trevise PM & GM
Dit scherm scoort niet alleen goed qua esthetiek, maar ook qua efficiëntie
in zonwering. De hoek van de uitvalsarm is in te stellen tussen 90° en 180°.
Bij de verticale stand van 180° kan men zelfs bij de laagste zonnestand het
zonlicht weren.De inox veren in de armen zorgen ervoor dat uw doek altijd
mooi strak gespannen staat.
Standaard uitgerust met semi-gesloten aluminium cassette.

Net als bij de Trevise met uitvalsarmen is de positie van de uitvalsarmen
mogelijk tussen 90° en 180°. De Bannette is echter vooral van toepassing voor grotere ramen. De Bannette is verkrijgbaar tot een breedte van
5,85 m met een maximum uitval van 2,00 m. Dit is mogelijk door zijn solide
aanhechtingspunten en uitvalprofiel met buisdiameter 40mm.

De Trevise PM is de lichtste variant met lichtere armen, bevestiging en
uitvalprofiel..

De Trevise GM is de zwaardere uitvoering van de Trevise PM. De armen kunnen met of zonder veer besteld
worden. De Trevise GM isstandaard uitgerust met een vooraf gemonteerde aluminium cassette en een stevig,
afgerond aluminium uitvalprofiel met diameter 40mm.

Standaardbediening gebeurt door middel van uithaakbare stang.In optie is een afdekkap mogelijk

14

uitvalsschermen

uitvalsschermen

15

236

met oprolbare volant

236

Corfou

P

A

S

P

O

O

A

S

P

O

215

R

T

- Maximum breedte			
		
2 armen

3 armen		

4 armen

- Uitval 4000mm

5960mm

7000mm		

11820mm

- Minimum breedte
Uitval 2000mm
Uitval 2500mm
Uitval 3000mm
Uitval 3500mm
Uitval 4000mm

2508mm
3038mm
3530mm
4020mm
4600mm

5961mm		
5961mm		
5961mm		
6400mm		
7000mm		

5145mm
6205mm
7189mm
8169mm
9329mm

- Bediening
Optie:

Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		

- Bescherming

Volledig gesloten cassette

- Doek
Optie:
		

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92		

- Kleur profielen
		

wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of
antraciet grijs (RAL7016 mat)

- Optie
		

Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze,
Structuurlakken

- Optie

LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant

- Automatismen

Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening

R

Corfou + met oprolbare volant

P A S P O O R T

270

- Maximum breedte			
		
2 armen
-		Uitval 4000mm
5960mm

3 armen		
6960mm

- Miniumum breedte 		
Uitval 2000mm
2493mm
5961mm		
Uitval 2500mm
3023mm
5961mm		
Uitval 3000mm
3515mm
5961mm		
Uitval 3500mm
4155mm
6532mm		
Uitval 4000mm
4735mm			

- Kleur profielen
		
		
		
Opties
- Automatismen

wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of
antraciet grijs (RAL7016 mat)
Optie : Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze,
Structuurlakken
LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant
Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening

P A S P O O R T
- Maximum breedte			
2 armen		
-			
Uitval 3500 mm
5990 mm		

6961mm
6961mm
7019mm
8149mm
9309mm

- Miniumum breedte			
Uitval 1500 mm
1815 mm		
Uitval 2000 mm
2307 mm		
Uitval 2500 mm
2831 mm		
Uitval 3000 mm
3323 mm		
Uitval
3500
mm
			3813 mm

Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening		

- Bescherming

Volledig gesloten cassette

- Doek
Optie:
		

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

- Kleur profielen
		
Optie :
		
Opties :
		
- Automatismen :

wit (RAL9010 mat), ivoor (RAL1015 mat) of
antraciet grijs (RAL7016 mat)
Alle andere RAL-kleuren in glansgraad naar keuze,
Structuurlakken
LED-verlichting in de armen, elektrische oprolbare volant
(zie Corfou+)
Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening

4 armen
11820mm

- Miniumum breedte			
Uitval 2000mm
2493mm
5961mm		
6961mm
Uitval 2500mm
3023mm
5961mm		
6961mm
Uitval 3000mm
3665mm
5961		
7169mm
Uitval 3500mm
4155mm
6532mm		
8149mm
Uitval 4000mm
4735mm			
9309mm
		
- Bediening
Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Optie:
Motor met geïntegreerde ontvanger voor afstandsbediening

4 armen
11820mm		

- Bediening
Optie:

Technische fiche

3 armen		
6960mm		

- Bescherming
Volledig gesloten cassette
			
- Doek
Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Optie:
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
		
			Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

Roma

T

- Maximum breedte			
		
2 armen
- Uitval 4000mm
5960mm

239

O

215

standaard

251

16

P

standaard /met oprolbare volant

183

Vogue

278

- Bediening
Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Optie:
Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger voor
		
afstandsbediening
			
- Bescherming
Volledig gesloten cassette
- Doek
Optie:
		

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

- Kleur profielen

Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)

		

Andere RAL-kleuren, structuurlakken

- Automatismen
Optie:

Windautomaat, wind- en zonautomaat, afstandsbediening

Technische fiche
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Trevise PM

T

- Maximum breedte			
			
2 armen		
Uitval
2500
mm		
4810 mm		
		

77

114

20

38,5

167
20

38,5

20

72,5

Optie:		
			
			
			

Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende
doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken
Soltis 92

- Kleur profielen		
			

Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)
Andere RAL-kleuren, structuurlakken

- Automatismen
Optie:		
			

21

116

11

18,5

15

108

30

Trevise GM
127

30

Windautomaat, wind- en zonautomaat,
afstandsbediening

108

15

11

20

29

71

141
195

58

-

127

- Miniumum breedte			
Uitval 1000 mm		
1189 mm		
Uitval 1250 mm		
1423 mm		
Uitval 1500 mm		
1799 mm		
Uitval 1750 mm		
2029 mm		
Uitval 2000 mm		
2291 mm		
Uitval 2500 mm
2773 mm		
				
- Bediening		
Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Optie:		
Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger
			
voor afstandsbediening
			
- Bescherming		
Volledig gesloten cassette
					
- Doek		
Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella

213

P A S P O O R T

80

A

S

P

O

O

R

T

- Maximum breedte			
			
2 armen		
Uitval
2500
mm		
				5920 mm

4 armen		
11820 mm

6 armen
17720 mm

- Miniumum breedte 		
Uitval 1500 mm		
1886 mm
3882 mm
/
Uitval 2000 mm		
2378 mm
4866 mm
Uitval 2500 mm		
2908 mm
5926 mm
8934 mm
Uitval 3000 mm		
3400 mm
6910 mm
10410 mm
Uitval 3500 mm		
3890 mm
7860 mm
11880 mm
Uitval 4000 mm		
4630 mm
9210 mm
13780 mm
			
- Bediening		
Elektrische motor met automatische eindeloopregeling
Optie:		
Stangbediening, motor met geïntegreerde ontvanger
			
				voor afstandsbediening of noodhandbediening
- Bescherming		
Aluminium afdekkap
				
- Doek		
Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Optie:		
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende
			
doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken
			
Soltis 92
- Kleur profielen		
			
- Automatismen
Optie:		
			

18
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Wit (RAL 9010 mat), ivoor (RAL1015 mat)
Andere RAL-kleuren, structuurlakken
Windautomaat, wind- en zonautomaat,
afstandsbediening

Bannette

180

Ø 40mm

3000 mm
1200 mm
400 mm
400 mm

- Bediening 		
Opties		
			

stang
elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger
en afstandsbediening

- Bescherming		

Semi-gesloten aluminium cassette

- Doek		
Optie:		
			

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

- Kleur profielen		
			
			

wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat),
ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat).
Andere RAL-kleuren en structuurlakken

- Automatismen 		

Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening

-

4400 mm
1500 mm
500 mm
500 mm (zonder veer)
750 mm (met veer)

Maximum breedte 		
Maximum uitval 		
Minimum breedte 		
Minimum uitval		
Minimum uitval		

- Bediening 		
Opties		
			

stang
elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger
en afstandsbediening

- Bescherming		

Semi-gesloten aluminium cassette

- Doek		
Optie:		
			

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende doeken
Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

- Kleur profielen		
			
			
- Automatismen		

wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat),
ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat).
Andere RAL-kleuren en structuurlakken
Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening

P A S P O O R T

115

P

100

Horizon

Ø40mm

70

Maximum breedte		
Maximum uitval		
Minimum breedte		
Minimum uitval		

-

Maximum breedte 		
Maximum uitval		
Maximum uitval		
Minimum breedte		
Minimum uitval		

5850 mm
2000 mm (zonder veer)
1500 mm (met veer)
500 mm (zonder veer)
750 mm (met veer)

- Bediening		

stang

Opties			
			
			

elektrisch, motor met geïntegreerde ontvanger
en afstandsbedieningBescherming :
Optie : Aluminium afdekkap

- Doek		
Optie:		
			

Acryl-collectie Dickson Orchestra of Dickson Sunbrella
Luxe collectie Opera-Symphony, waterafstotende
doeken Dickson Max, geperforeerde PVC-doeken Soltis 92

- Kleur profielen		
			

wit (RAL9016 mat), bruin (RAL8014 mat),
ivoor (RAL1015 mat) en alu (RAL9006 mat).

			

Andere RAL-kleuren en structuurlakken

- Automatismen

Windautomaat, wind-zon automaat, afstandsbediening

Technische fiche
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••• Productie buitenzonwering

De BOFLEX punten
• Kwaliteit op maat
Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België
volgens strenge criteria worden vervaardigd.
• Geavanceerde productie
De productie-eenheden en studiebureaus van de groep lossen
uiterst snel de verwachtingen van professionals in.
• Gecertificeerde producten
De continue controles aan het einde van het productieproces
staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
• Duurzame tevredenheid
Al onze buitenzonweringen worden vervaardigd volgens de
strengste criteria inzake weerstand en kwaliteit.
Daarom kunnen wij u een waarborg van 5 jaar aanbieden.

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
Tel. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44
info@boflex.be • www.boflex.be

Vraag ook naar onze brochures binnenzonwering, verandazonwering en rolluiken.

