Zonnescherm LINASOL
ZONNESCHERM MET SOUND & VISION

Strak en
“minimalistisch
design
• De LINASOL combineert spitstechnologie
met een uiterst strakke look
• Verkrijgbaar met 2 waterdichte luidsprekers voorzien van
een ingebouwde bluetooth-ontvanger; aan te sturen via
smartphone of tablet
• Voorlijst eventueel uit te voeren met indirecte,
gekleurde LED-sfeerverlichting of directe wit gekleurde
LED-verlichting in de kast
• Uniek concept op de markt dankzij de IoT
(Internet of Things) technologie
• Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
• Maximale uitval bij een breedte tot 5,5 m : 4 m
• Maximale uitval bij een breedte tot 7m : 3,5 m

”

Zonnescherm LINASOL
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval :
6 Beaufort
Maximale uitval bij breedte tot 5,5 m : 4 m
Maximale uitval bij breedte tot 7 m :
3,5 m
Koppelbaar tot 14 m (met een maximum uitval van 2 m)

Technische eigenschappen

Technische fiche

• Strak design met volledig gesloten cassette :

OPTIES

afmetingen bij muursteun :

150 x 231 mm h

• Directe witte LED-verlichting met dimbare en instelbare

afmetingen bij plafondsteun :

178 x 275 mm h

kleurtemperatuur van 2700 K tot 6000 K (bluetooth)

• Voorzien van een acryldoek uit de Dickson Orchestra

• Indirecte witte LED-verlichting met dimbare en

collectie

instelbare kleurtemperatuur van 2700 K tot 6000 K

• Uitgerust met een Somfy Sunea io motor

(bluetooth)

(en Situo io zender)

• Indirecte en dimbare RGB (gekleurde) LED-verlichting in

• Keuze uit alle RAL-kleuren zonder meerprijs

het voorprofiel met instelbare kleuren (bluetooth)

• Voorzien van stevige knikarmen met stalen ketting

• Ingebouwde 2 x 15W RMS geluidsinstallatie (bluetooth)

Optie: Powerband of 4 kabel knikarmen met of zonder

• Zon-en windwachter

LED-verlichting

• Verwarmingselement 2000 Watt
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