Te r r a s s c h e r m e n

Boeiend
lichtspel

‘Boeiend lichtspel’
‘Het betere buitenleven’
‘Royale terrasschermen met een lange levensduur’

Het spel van licht en schaduw is een spel van elk seizoen.
Een boeiend lichtspel, waarbij uw Lumenguard® de grens vormt
tussen behaaglijke warmte en aangename koelte. Het is een grens
die u zelf kunt verleggen. Lumenguard® geeft u het licht in de hand.
Dat is in essentie de functionaliteit van onze zonwering; verrijkt
met gebruiksgemak, gevangen in een hoogwaardig design met
gestileerde vormen. Hoogwaardige materialen verzekeren u
daarbij van duurzaam gebruiksplezier. Ook in dat opzicht kiezen we
voor exclusiviteit. Wie de hoogste eisen stelt, kiest daarom voor
Lumenguard®.

Het betere
buitenleven

Als de zon uitbundig schijnt en de temperatuur stijgt, wordt
het tijd om van het buitenleven te genieten. Dat is het goede
leven: relaxend op uw eigen terras, samen met familie of
vrienden. U hebt niet veel méér nodig dan een paar vierkante
meter en een royaal terrasscherm. Want de beste plaats om
van het zomerweer te genieten, is onder een Lumenguard®
LX6000 of LX6100. Exclusieve terrasschermen die u uitnodigen
om buiten te gaan zitten.

Omdat gezelligheid geen tijd kent, kunt u uw
terrasscherm laten voorzien van spots in de lijst
tussen cassette en muur. De LED-verlichting in
deze spots is goed voor ruim 50.000 branduren.
Of wilt u liever een terrasverwarming onder uw
scherm monteren? U merkt het, zelfs als de zon
onder is gegaan, vertoeft u comfortabel onder uw
Lumenguard® LX6000 of LX6100. Beide varianten
hebben een opvallend design met vloeiende lijnen en
luxe rondingen. De voorlijst van de LX6000 heeft een
spitse, afgeronde voorlijst. De LX6100 daarentegen
heeft een licht gebogen voorlijst. Natuurlijk kiest u
een doek in een kleur en dessin naar keuze. Passend
bij uw smaak en de kleurstelling van uw woning. De
zijkappen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als het
scherm. Het zijn de details die typerend zijn voor de
exclusiviteit van een Lumenguard®.

Royale terrasschermen
met een lange levensduur
De Lumenguard® LX6000 en LX6001
bieden het beste van het beste als ’t gaat
om techniek, esthetica en duurzaamheid.
Zo worden er uitsluitend geëxtrudeerde
en gesmede materialen toegepast. Het
resultaat is een solide scherm, dat zelfs
bij een uitval van 3,5 meter alleen aan
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