
ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-200 XL Outdoor Living
Terrasoverkapping met oriënteerbare lamellen van 210mm

     Kenmerken en voordelen
 terrasoverkapping met gemotoriseerde lamellen als 

bescherming tegen regen en zon
 natuurlijke verkoeling door regelbare dakventilatie 
 gemotoriseerde 150° draaibare 210mm lamellen
 maximum afmetingen enkele module met 4 palen:
 - 4,0m breed x 7m lang x 3m hoog (1 dakelement) 

- 7,0m breed x 7m lang x 3m hoog (2 dakelementen)
 meerdere modules kunnen in de lengte of breedte 

gekoppeld worden voor nog grotere overkappingen
 de lamellen sluiten tot een vlak en egaal plafond
 ingebouwde afwatering met 4 gekoppelde regengoten
 standaard met 2,5m hoge palen met ingebouwde ter-

rasbevestiging en in de hoogte regelbare paalsteunen
 opties: extra palen voor deurprofi elen, palen tot 3m, 

palen met grondankers of met 20 x 20cm vloerplaten

     ZIP screens en glaswanden
 optie: langs de 4 zijkanten discreet ingebouwde ZIP 

screens van glasvezeldoek of gekleurde pvc
 optie bij screens: transparant 1,21m hoog pvc venster
 optie: glazen schuifwanden met 3 tot 6 panelen en 

2 tot 5 rails (tot 3 rails ook in combinatie met inge-
bouwde ZIP screens)

    Zenders, verwarming & verlichting
 Telis 4 RTS zender voor dak, screens, LED’s,...
 optie: witte LED strips in de lamellen of het frame
 optie: regelbare en dimbare RGB LED strips in-

gebouwd in het frame (kan gecombineerd worden 
met witte LED strips in de lamellen)

 optie: 2.000 Watt terrasverwarming(en) met RTS
 optie: ingebouwde sneeuw- en regensensor die 

de lamellen automatisch sluit bij regen, volledig 
opent bij sneeuw of gedeeltelijk bij ijsvorming

    Standaard kleuren
 palen, frame en profielen standaard in 2 kleuren:

 in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren, met 
speciaal lakwerk, structuur en metaallak
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    Toepassingen
 residentiële en professionele toepassingen voor 

hotels, restaurants, cafés en handelszaken
 beschikbaar als vrijstaande module (4 palen), als 

aanbouw- (2 palen) of als dakmodule (geen palen)
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ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-200 XL Outdoor Living
Terrasoverkapping met oriënteerbare lamellen van 210mm

Lamellendaken B-150 B-150 XL B-200 B-200 XL

Bovenstructuur lamellen van 
160mm

lamellen van  
210mm

lamellen van 
160mm

lamellen van 
210mm

Screens ingebouwd in 
de structuur --- --- in optie in optie

Koppelrichting in de lengte (lood- 
recht op lamellen)

in de lengte (lood- 
recht op lamellen)

in de lengte- of 
breedterichting

in de lengte- of 
breedterichting

Afwateringssysteem 2 regengoten    
(niet gekoppeld)

2 regengoten
(niet gekoppeld)

4 regengoten
(gekoppeld)

4 regengoten 
(gekoppeld)

Optionele witte
LED verlichting

in de lamellen en  
in de structuur

in de lamellen en   
in de structuur

in de lamellen en   
in de structuur

in de lamellen en 
in de structuur

Optionele dimbare RGB 
LED verlichting in de structuur in de lamellen en   

in de structuur in de structuur in de lamellen en 
in de structuur

Maximale afmetingen 
(met 1 dakelement) 3,5m x 6,04m 4,0m x 5,95m 3,5m x 7,0m 4,0m x 7,0m

Maximale afmetingen 
(met 2 dakelementen) --- --- 7,0m x 7,0m 7,0m x 7,0m

Automaten
(in optie) regensensor regensensor sneeuw- en

regensensor
sneeuw- en
regensensor

- max breedte W = 4,0m
- max lengte L = 7,0m
- vrijstaand: 4 steunpalen
- screens rondom: min 4 stuks
- 1 dakelement met 1 motor

- max breedte W = 4,0m / lengte L = 20,715m
- vrijstaande versie: 8 steunpalen
- screens rondom: min 8 stuks
- 3 dakelementen elk met motor

B-200 XL met 1 dakelement

m
ax

 4
00

0

max 6930 - (Nx210) max 6930 - (Nx210)max 6855 - (Nx210)

W

L

voorbeeld van 3 modules gekoppeld in de breedte

B-200 XL met 
1 dakelement

- max breedte W = 7,0m
- max lengte L = 7,0m
- vrijstaand: 4 steunpalen
- screens rondom: min 4
- 2 dakelementen
- 2 motoren

B-200 XL met
2 dakelementen

enkele module voorbeeld van 3 modules gekoppeld in de breedte

voorbeeld van 3 x B-200 XL gekoppeld in de lengte
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