screens

Waarom screens ?
• Als zonwering : de screendoek vermijdt dat de zonnestralen op uw glasraam vallen, daardoor kan tot 90%
van de warmte geweerd worden.
• Tegen verblinding : de screendoek filtert het licht zodat er o.a. geen hinderlijke weerkaatsing is op
beeldschermen. Het gefilterde licht geeft ook een aangenaam oogcomfort terwijl het binnenskamers toch
voldoende licht blijft.
• Afhankelijk van de kleur en de openingsfactor van het doek wordt het zicht naar buiten toe amper verstoord.
• Zelfs in combinatie met een airco hebben de screens een enorm voordeel doordat het de energiekosten
sterk drukt (CO²-besparing!).
• Screens controleren het daglicht en het buitenzicht, wat een effect heeft op de productiviteit, de gezondheid
en het welbehagen.

• Screens zorgen voor een “gebouwenschil”
die een thermische barrière vormt tussen binnen en buiten, dit is belangrijk
voor de EPB-waarde van uw woning.
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PRO traditionele screens :
• Discreet en compact :
Er kan gewerkt worden met een kast van 8x8 cm
(voor ramen tot 3m breed) of 9,6x9,6 cm (voor ramen
tot 4m breed)
Geleiders van 1,8x2,5 cm die bijna niet zichtbaar zijn in
dezelfde RAL-kleur als uw raamwerk.
• Door de spatie tussen doek en geleiders blijft er voldoende
luchtcirculatie en vermijdt men een ophoping van warmte
tussen uw doek en het glas.
• Kan gecombineerd worden met een traditioneel vliegenraam (zie tip hiernaast).

TRADITIONELE OF
ZIP-SCREENS ?
PRO ZIP-screens :
• Aan het uiteinde van de doek zit een rits die vastgehouden wordt in de geleiders.  
Hierdoor zijn ZIP-screens windvaster dan traditionele screens.
• Er zijn grotere afmetingen mogelijk, tot 6m !
• Voor bepaalde uitvoeringen en afmetingen kan een manueel bedienbaar vliegenraam ingewerkt
worden in de ZIP-screen.
• De ZIP kan eventueel als vliegenraam gebruikt worden.

TIP :
Zelfs in de meest transparante uitvoering van screendoek is een muggengaas nog altijd
transparanter. Daarom hebben we speciale geleiders ontwikkeld met een uitvulling, waardoor je
een traditionele screen kan combineren met een standaard vliegenraam.

Wie sluit zich graag 
op hartje zomer ?
Met de juiste keuze doek sluit je de warmte buiten
maar laat je het zomergevoel binnen.

Tip:
Als je een donkere doek kiest, is het zicht naar buiten toe optimaal.
Bleke kleuren geven namelijk een hogere reflectie waardoor het zicht naar buiten vermindert.

Detail van een donkere screen-doek,
een doek met een basis van glasvezel
met daarrond een PVC-laag.

EEN ZOMERGEVOEL
BINNEN EN BUITEN

EEN RUIME KEUZE
Men kan kiezen uit een ruim gamma aan doeken en kleuren om aan te passen aan uw woning.
Boflex werkt met bekende fabrikanten als             voor zijn glasvezeldoeken Satiné 5500
en                voor zijn Soltis-doeken.
Zelfs verduisterende doeken zijn mogelijk of doeken met een gedeelte volledig transparant (de crystal).

Een overzicht van de collectie Satiné 5500 van Mermet.  
Een aantal doeken hebben een verschillend uitzicht aan elke zijde.  
Welke zijde langs binnen of buiten zichtbaar is, kan u als klant zelf bepalen.
Deze doeken hebben een glasvezel basis met daarrond een PVC coating.

Een Soltis-doek die bestaat uit een polyester weefsel met PVC coating.

De BOFLEX punten
• Kwaliteit op maat
Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België
volgens strenge criteria worden vervaardigd.
• Lokale productie
Productie en stockage van onderdelen in Hasselt garanderen een grote flexibiliteit
De productie-eenheden en studiebureaus van de groep
lossen uiterst snel de verwachtingen van professionals in.
• Gecertificeerde producten
De continue controles aan het einde van het
productieproces staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
• Duurzame tevredenheid
Al onze buitenzonweringen worden vervaardigd volgens de strengste
criteria inzake weerstand en kwaliteit.
Daarom kunnen wij u een waarborg van 5 jaar aanbieden.

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
Tel. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44
info@boflex.be  •  www.boflex.be

Productie te Hasselt

Vraag ook naar onze brochures raamdecoratie, zonnetenten, verandazonwering, rolluiken en outdoor !

