
De bediening
De Rozendael is standaard geschikt voor 

elektrische bediening met draadloze af

standsbediening.

Nog comfortabeler en gebruiksvriende

lijker wordt het terrasscherm door 

 plaatsing van een zon/windautomaat, 

waardoor het scherm automatisch wordt 

bediend.

Specificaties
Beschikbare afmetingen (ongekoppeld)
 max. 400 cm breed
 max. 400 cm diep
 max. 300 cm hoog

D e Rozendael is een unieke vrijstaande zonwe

ring dat een geweldig design combineert met 

ongekende toepassingsmogelijkheden. Het product 

is breed inzetbaar, zowel vrijstaand als aan de gevel 

komt het moderne design volledig tot zijn recht. 

 

De Rozendael is te gebruiken als volledig horizontale 

zonwering. Dankzij een speciaal ontwikkeld en ge

patenteerd systeem kunt u met één druk op de knop 

de hellingshoek traploos verstellen. Dit zorgt bij een 

 lichte regenbui voor afwatering van het regenwater. 

 

 De Tibelly®doekcollectie biedt u een  

 uitgebreid kleurenpalet voor uw serre

zonwering. Deze uitzonderlijk grote keuze in 

zonweringdoek maakt het mogelijk een per

soonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®

zonweringdoek beschermt u tegen de zon en 

houdt tenminste 90% van de UVstraling tegen.  

 

De maximale afmeting van de Rozendael is 400 x 400 

x 300 cm (breedte x diepte x hoogte). De zonwering is 

echter eindeloos koppelbaar. 
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Techniek
De Rozendael is bijzonder gebruiksvrien

delijk en vraagt weinig onderhoud. Met één 

druk op de knop verdwijnt het zonwering

doek in de aluminium behuizing en behoeft 

geen verdere bescherming tegen weersin

vloeden of misbruik door derden. 

Afwerking
De Rozendael is verkrijgbaar in twee ver

schillende lakkleuren; wit (Ral 9010) en an

traciet structuurlak (Ral 7016). Dankzij de 

structuurlak is het product beter krasvast, 

water en vuilafstotend en daardoor zeer 

onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kan de 

Rozendael in elke gewenste Ralkleur ge

moffeld worden (meerprijs).  

Uw zonweringspecialist

Onderzoek 
Uit TNOonderzoek blijkt dat toepassing 

van buitenzonwering veel energie kan be

sparen. Door toepassing van automatisch 

geregelde buitenzonwering gedurende de 

zomer kan voor kantoren tot 29 procent en 

voor woningen tot 12 procent op energie 

voor koelen worden bespaard. 

TÜV- en CE-gekeurd
De Rozendael is getest door het Duitse 

keuringsinstituut TÜV en voldoet aan de 

hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehan

teerd worden. Het scherm is tevens voor

zien van CEmarkering. Uw garantie voor 

een veilig en betrouwbaar product waar u 

jaren plezier aan zult beleven.

De uitvoering
De mogelijkheden met de Rozendael  
zijn eindeloos.

Gekoppeld
terras gevel

Montage op 
schutting

Gekoppeld 
speelplaats

Voor elke verkochte 
meter Tibelly®
zonweringdoek 
wordt € 0,10 aan KWF 

Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw 
Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd 
tegen huidkanker.
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