
Pilkington InsulightTM ScreenLine®

Zonwerend

Uw zonwering en raamdecoratie 
            beschermd door glas
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Pilkington 
InsulightTM ScreenLine®

Isolatieglas van Pilkington kan nu gecombineerd worden 

met zonwering en raamdecoratie. Uw rolgordijn, plissé 

of jaloezieën kunnen in de spouw van het isolatieglas 

gemonteerd worden. ScreenLine® is speciaal voor deze 

toepassing ontwikkeld. Het systeem is zeer duurzaam en 

bestand tegen de extreme temperaturen die in de spouw 

van het isolatieglas voor kunnen komen.

Een uitgebreid palet aan uitvoeringen en kleuren 
zorgen er voor dat u altijd een oplossing kunt 
vinden die aan uw wensen voldoet.

Deze brochure laat alle mogelijkheden zien. 
Uw Pilkington dealer zal graag uw vragen 
beantwoorden en u helpen bij het maken 
van de juiste keuze.
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De voordelen op een rij
Licht- en warmte regulering
U bepaalt zelf de hoeveelheid warmte en licht die u in een ruimte binnen 
wilt laten. De jaloezieën kunt u optrekken of naar beneden laten. Door de 
jaloezieën te kantelen, kunt u de licht intensiteit perfect regelen. Bij plissé en 
rolgordijn kunt u kiezen uit drie transparanties.

Comfortabel bedieningsgemak
ScreenLine® wordt standaard geleverd met een koordbediening waarmee 
u het systeem moeiteloos optrekt en neer laat. Om u van alle gemakken te 
voorzien kan het systeem ook gemotoriseerd geleverd worden.

Hygiënisch, nooit meer schoonmaken
ScreenLine® zit tussen glas, goed beschermd tegen stof en vuil. 
U hoeft de zonwering nooit meer schoon te maken! Het enige wat u nog 
hoeft te doen is af en toe de ramen lappen. Vooral in een vochtige ruimte als 
de badkamer of in de keuken is het een welkome oplossing.

Veilig voor kinderen, langere levensduur
Uw kinderen kunnen niet meer verstrikt raken in de wirwar van koordjes van 
traditionele binnenzonwering of zich snijden aan de lamellen. Tegelijkertijd 
wordt uw zonwering beschermd door het glas, waardoor de levensduur van 
het product positief wordt beïnvloed.

Ruimtebesparing
Doordat uw jaloezieën, plissé of rolgordijn niet meer boven de vensterbank 
hangt, kunt u deze ruimte naar eigen inzicht benutten. Tevens heeft de wind 
geen invloed meer op uw zonwering, waardoor uw spullen veilig op de ven-
sterbank blijven staan.

Privacy
Door de keuze in doek transparanties voor plissé en rolgordijn en de
bedieningsmogelijkheden van jaloezieën, kunt u de mate van privacy in 
iedere ruimte nauwkeurig bepalen.
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ScreenLine® jaloezie

ScreenLine® jaloezieën zijn door 

middel van één bediening zowel kantelbaar 

als optrekbaar. Als u de jaloezieën laat 

zakken, zullen deze naar buiten kantelen. 

Wanneer u de jaloezieën optrekt, kantelen 

deze eerst naar binnen. Hierdoor kunt u de 

hoeveelheid zonlicht die binnenkomt perfect 

op uw wensen afstemmen. 

De jaloezieën hebben afhankelijk van  

de gekozen uitvoering, een breedte van  

12,5 of 16 mm en zijn leverbaar in negen 

verschillende kleuren. ScreenLine®  

onderdelen zijn natuurlijk op de kleur van  

de jaloezieën afgestemd.
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Transparant Semi-transparant Ondoorzichtig
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ScreenLine® plissé

ScreenLine® plissé is voorzien van  

speciaal doek van Verosol®. Volgens een 

speciale methode is op de buitenzijde 

van het doek een dun metaallaagje 

opgedampt. Dit resulteert in zeer  

goede zonwerende eigenschappen. 

Het doek is leverbaar in drie transparanties, 

te weten transparant, semi-transparant en 

ondoorzichtig.

Aan de binnenzijde kunt u variëren met 

achttien verschillende kleuren. 

De gemetalliseerde achterzijde van het doek 

zorgt aan de buitenkant van het gebouw voor 

een uniforme uitstraling. ScreenLine® plissé 

wordt geleverd met een aluminium bovenbak 

en onderbalk, zodat deze perfect op de 

gemetalliseerde buitenzijde aansluiten.
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ScreenLine® rolgordijn is voorzien van een dubbele bovenbak. 

In de bovenste bak is de techniek van het systeem gemonteerd, in 

de onderste bak zit het rolgordijn. Hierdoor sluit het rolgordijn 

perfect aan op de breedte van uw ruit. De afstandhouders van het 

isolatieglas zijn voorzien van een geleideprofiel waartussen het 

rolgordijn beweegt. Hierdoor wordt de lichtlekkage aan de zijkant 

van het rolgordijn tot een minimum beperkt.                                                                             

ScreenLine® rolgordijn is voorzien van hetzelfde Verosol® doek dat 

bij plissé wordt gebruikt. Ook hier heeft u de keuze uit achttien 

verschillende kleuren.

ScreenLine® rolgordijn 
voorzien van een 
geleideprofiel
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ScreenLine® rolgordijn
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Bedieningsgemak
U kunt alle ScreenLine® uitvoeringen zowel 

handbediend als gemotoriseerd bestellen. De interne 

motor is tussen het glas gemonteerd en daardoor 

onzichtbaar. De externe motoren maken het mogelijk om 

uw ScreenLine® beglazing ook achteraf te motoriseren.

Handbediening 
door middel van 
een magnetische 
koordbediening 

Gemotoriseerde 
uitvoering met 
externe motor 

Gemotoriseerde 
uitvoering met 
interne motor
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Standaard wordt ScreenLine® in een 
handbediende uitvoering geleverd. 
Met een koord kunt u de ScreenLine®  
optrekken en laten zakken. 
De koordbediening werkt met een  
magneetoverbrenging. Hierdoor zijn  
de isolerende eigenschappen van het  
glas gegarandeerd.

De interne motor is in de bovenbak gemonteerd. Hierdoor is deze  
geluidsarm en niet zichtbaar. De uitgebreide afstandsbediening biedt  
veel mogelijkheden.

Met een externe motor kunt u uw handbediende ScreenLine® achteraf nog 
motoriseren. De motor vervangt de magneetbediening. Door het systeem 
uit te breiden met een controle eenheid zijn motoren individueel en in 
groepen te bedienen. Een afstandsbediening behoort tot de mogelijkheden.

De koordbedieningen 
zijn naast de standaard 
kleur licht grijs ook  
leverbaar in transpa-
rant en wit

Magneetbediening
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Pilkington Benelux B.V.
De Hoeveler 25  Postbus 143  7500 AC  Enschede

Telefoon +31 (0)53 483 58 35  Fax +31 (0)53 431 91 78
E-mail: info@pilkington.nl

www.pilkington.nl 

Uw Pilkington dealer:
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