
 

“Deze luifel is  
een stevige all-rounder”

• Het strakke design van de Squaro geeft uw woning  

een moderne touch

• Opgebouwd uit een volledig uit aluminium gesloten cassette

• Innovatief en gepatenteerd draagbuissysteem

• Personaliseerbaar met led-verlichting, gemotoriseerd doek; 

kleuraccenten, …

• Modern, kubistisch design met compacte afmetingen van 

200 x 200 mm 

• Standaard uitgerust met een kettingsysteem en dus extra 

stevig 

• Verkrijgbaar met een gemotoriseerde volant-plus : een 

extra bescherming tegen laagstaande zon

Zonnescherm SQUARO
UNIEKE COMBINATIE VAN TOP-
TECHNOLOGIE EN STRAK DESIGN
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Technische eigenschappen  
STANDAARD UITRUSTING 

• Standaard uitgerust met 2 of 3 Powerband-armen

• Kipblock technologie : functioneert als buffer bij felle 

windstoten en vermijdt beschadigde armen en steunen

• Verwijderbare zijpanelen met klipsysteem : makkelijke 

toegang tot de motor en de elektronische componenten. 

Biedt ook de mogelijkheid om de LED-verlichting na 

plaatsing toe te voegen

• Stevig voorprofiel : tot 28 m² doekoppervlakte uit 1 deel 

(7 m breed x 4 m uitval)  

• Het gepatenteerde draagbuissysteem zorgt voor een 

uiterst stevige constructie. 

• Bij de montage worden eerst de muursteunen met de 

draagbuis gemonteerd. Daarna wordt het volledige 

scherm op de draagbuis bevestigd 

• Optimale doekspanning door een verstevigde rolas vanaf 

een luifel van 5 m breed. 

• Tevens voorzien van een Somfy Orea motor en een 

doekondersteuningsprofiel met ingebouwde afvoergoot 

Technische fiche
OPTIES 

• Directe LED-verlichting, in de kast 

• Indirecte LED-verlichting in het voorprofiel : zorgt voor 

een indirecte reflectie op het doek. Te combineren met 

bovenstaande

• Directe of indirecte LED-verlichting met io dimmer 

• Geïntegreerde volant-plus, motorbediend: beschermt 

tegen laagstaande zon en wind. Maximale hoogte in effen 

acryldoek : 1000 mm   

• Zon-en windwachter 

• Verwarmingselement van 2000 W

• Groot gebruiksgemak : alles is met 1 zender te bedienen: 

de zonneluifel, het verticaal doek (volant-plus) en de 

LED-verlichting(en)

Zonnescherm SQUARO
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval :    6 Beaufort 
Maximale uitval bij breedte tot 6 m :   4 m 
Maximale uitval bij breedte tot 7 m :   3,5 m 
Afmeting behuizing :    200 x 200 mm h 


