
• Een compacte en strakke oplossing,  

zonder veel toeters en bellen, dat is de Luno

• Ideaal voor kleinere oppervlaktes 

• Zeer compacte, 100 % sluitende kast met uiterst slanke 

behuizing  

• Knikarmen met smeedaluminium componenten zorgen 

 voor een extra stevigheid en een gunstige invloed op de 

levensduur

• Voorlijst eventueel uit te voeren met indirecte gekleurde 

LED-verlichting of directe wit gekleurde LED-verlichting in 

de kast  

• Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren 

• Maximale uitval bij een breedte tot 6 m : 3,5 m

• Verkrijgbaar in vaste breedtes tussen 3 en 6 m - 

 telkens in een veelvoud van 30 cm 

Zonnescherm LUNO
COMPACT EN ELEGANT ZONNESCHERM

“Compact en elegant 
zijn de grootste troeven 
van deze luifel ”
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Technische eigenschappen  
• Compact design met volledig gesloten cassette : 

afmetingen bij muursteun : 145 x 231 mm h  

afmetingen bij plafondsteun : 185 x 280 mm h  

• Voorzien van een acryldoek uit de Dickson Orchestra 

collectie 

• Uitgerust met een Somfy Sunea io motor ( en Situo io 

zender)

• Keuze uit 12 RAL-kleuren zonder meerprijs :  

RAL1015 (ivoor), RAL9001 (crèmewit), RAL9010 (wit), 

RAL7016 (antraciet), RAL7035 (lichtgrijs), RAL8019 

(grijsbruin), RAL9005 (zwart), RAL9006 (alukleur), 

RAL9007 (grijsaluminium), RAL7016S (antractiet 

structuur), RAL7039S (quartzgrijs structuur) en 

RAL9005S (zwart structuur) 

• Standaard breedtes : 3 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m, 

4,5 m, 4,8 m, 5,1 m, 5,4 m, 5,7 m en 6 m

• Standaard 2 muursteunen van 300 mm inbegrepen 

(voor een breedte tot 4,5 m) of 3 muursteunen voor een 

bredere uitvoering 

• Voorzien van stevige knikarmen met stalen ketting 

Optie: Powerband of 4 kabel knikarmen met of zonder 

LED-verlichting

Technische fiche
OPTIES 

• Plafondbevestiging 

• Kettingarmen 

• Zon-en windwachter 

• Verwarmingselement 2000 Watt – te verkrijgen in 12 

standaard RAL-kleuren, waaronder 3 structuurlakken 

• Design lichtbalk met LED-spots voorzien van een 

ingebouwde ontvanger voor bediening met een 

bijgeleverde zender (met ingebouwde dimfunctie) – te 

verkrijgen in 12 standaard RAL-kleuren, waaronder 3 

structuurlakken 

Zonnescherm LUNO
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval :    6 Beaufort 
Maximale uitval bij breedte tot 6 m :   3,5 m 


