Zonwerend

Uw zonwering en raamdecoratie
beschermd door glas

Zonwerend

Pilkington InsulightTM ScreenLine®

Optimaal woon- en werkcomfort
Het reguleren van zon en licht in een

ScreenLine® plissé

belang. Het draagt bij aan optimaal werk- en

achterzijde voorzien van een metaallaag.

werk- of woonruimte is voor ieder mens van

wooncomfort. Om goed te kunnen functioneren in
een gebouw is een efficiënte beheersing van licht,

zicht, sfeer en klimaat onmisbaar. Pilkington biedt
u met ScreenLine® dé oplossing.

Een oplossing met veel mogelijkheden

ScreenLine biedt talloze mogelijkheden.
®

Het product is opgebouwd uit isolatieglas met

in de spouw gemonteerde jaloezieën, plissé- of

rolgordijn. Het geavanceerde raamsysteem voor

zon- en lichtregulering sluit naadloos aan op uw

Het geplooide textiel van Verosol® is op de
Het materiaal heeft zonwerende en lichtregulerende
eigenschappen. ScreenLine® plissé is leverbaar

in drie verschillende transparanties: transparant,
semi-transparant en ondoorzichtig.

U bepaalt hiermee per ruimte de lichtinval.

Aan de binnenzijde van een gebouw kunt u

variëren met kleur. Aan de buitenzijde ontstaat
door de metaallaag een uniforme uitstraling.
De systeem onderdelen zijn in metaal
kleur uitgevoerd.

individuele eisen. ScreenLine® voldoet aan de

strenge eisen voor kwaliteit, gebruiksgemak en
duurzaamheid die Pilkington stelt.
ScreenLine® jaloezieën

De jaloeziesystemen zijn volledig optrekbaar

én kantelbaar. Dit geeft u de mogelijkheid om
lichtinval nauwkeurig te reguleren. Doordat u
kunt kiezen uit een palet aan uiteenlopende

kleuren, vormen de jaloezieën één geheel met hun
omgeving. De systeem onderdelen zijn natuurlijk
op de kleur van de jaloezieën afgestemd.

Transparant

Semi-transparant

Ondoorzichtig

ScreenLine® rolgordijn

ScreenLine® rolgordijn is voorzien van hetzelfde
kwalitatief hoogwaardig doek van Verosol®.

U bepaalt de doektransparantie, afhankelijk van

de lichtbehoefte en de mate waarin u warmte wilt
weren. Het systeem is voorzien van zijgeleiding,
zodat lichtlekkage gereduceerd wordt.

De onder- en bovenprofielen zijn in metaal
kleur uitgevoerd, evenals de zijgeleiding.

Gemak dient de mens

Bediening van de diverse systemen is handmatig
of elektrisch.

Handbediening

Één doordacht koordmechaniek bediend alle
functies; optrekken, neerlaten en kantelen.

De toegepaste magneetoverbrenging garandeert
de isolerende eigenschappen van het glas.

Magneetoverbrenging

Externe motor

De externe motor vervangt het koordmechaniek.
De motor werkt op infrarode signalen van een
afstandsbediening of met een schakelaar.
Interne motor

De interne motor is in het bovenprofiel verwerkt
en daardoor niet zichtbaar. De uitgebreide

afstandsbediening biedt veel mogelijkheden.

Handbediening

Externe motor

Interne motor

ScreenLine®

Effectieve thermische isolatie
en veel comfort voor elke omgeving

Voordelen van ScreenLine®

Kosten reduceren

• Volledig onderhoudsvrij

Door dit raamsysteem toe te passen kunt u

• Nauwkeurige lichtregulering
• Niet afhankelijk van weersinvloeden
• Uiterst hygiënisch en anti-allergisch
• Kostenbesparend

• Volledige vrijheid bij het ontwerp

van het gevelbeeld

• Voldoet aan hoge kwaliteitseisen

ScreenLine® is innovatief en duurzaam.
aanzienlijke besparingen realiseren.
De besparingen op een rij:
• Schoonmaak:

zit tussen het glas en wordt niet vuil

• Onderhoud:

is beschermd tegen invloeden van buitenaf

• Energie:

houdt ’s zomers zon buiten en ’s winters
warmte binnen

Uitstraling

Mogelijke toepassingsgebieden

esthetische kwaliteiten op doeltreffende wijze.

• kantoorgebouwen

Het raamsysteem verenigt functionele én

ScreenLine® voldoet aan de hoge eisen die de ontwerper, de gebruiker en de Arbowetgeving aan
een raamsysteem stellen.

Uw gebouw heeft een verzorgde, eenduidige

uitstraling. Buitenzonwering is niet meer nodig,
waardoor het originele gevelbeeld niet wordt
verstoord.

voor ScreenLine®:

• ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
• cleanrooms
• scholen
• hotels

• banken

• laboratoria

• particuliere woningen

Inspelen op de Arbowet

ScreenLine® speelt in op de Arbowetgeving
en voldoet aan de eisen voor:
• lichtwering

• warmtewering

• beschikbaarheid
• uitzichtbehoud
• regelbaarheid

• individuele bedienbaarheid

Gemak
dient
de mens
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