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De Climavelum 500 kan tot 4 schermen gekoppeld worden, waardoor je een maximum glasopper-

vlak van 120m2 kunt beschermen! 

Niet alleen houd je de zon van uw glasoppervlak, door de 97mm hoge steunen verkrijg je ook  

extra verkoeling door de luchtcirculatie tussen het doek en het glasoppervlak. 

Een gepatenteerd spansysteem met torsieveren ingebouwd in de oprolas zorgt voor een minimale 

doekspanning van 7 kg in gesloten toestand en tot 30 kg in open toestand. 

De clima wordt met behulp van Kevlar rekvrije linten in- en uitgerold wat garant staat voor een 

geruisloze werking en een lange levensduur. De oprolas en uitvalprofiel hebben een diameter van 

85mm. Bediening door middel van een electronische motor met draaimoment-afschakeling in de 

oprolas.

1. De verstevigde kast in geëxtrudeerde  
 aluminium (2mm dik) biedt een  
 volledige bescherming aan uw doek,  
 motor en mechanisme. 
 

2. De Climavelum 500 maakt gebruik  
 van een gepatenteerd spansysteem dat  
 er voor zorgt dat het doek steeds strak  
 gespannen blijft.   

3. In optie kan de Climavelum 500  
 ook in een versie met hoek-om. 
 

4. Met een instelbaar inox koppelstuk kunnen 
meerdere schermen gekoppeld worden.  Dit  
kan tot 4 elementen en een breedte van 24m!
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climavelum 500



De Climavelum kan toegepast worden op minder traditionele veranda’s of daken; veranda’s met aan de zijkant 

een driehoekig dakvlak of gewone veranda’s waar aan de zijkant een uitsprong nodig is om zijdelings invallend 

zonlicht tegen te gaan. 

Het kan echter ook op gewone veranda’s waar de buitenste profielen niet bruikbaar zijn voor de installatie van 

de montagesteunen. 

Een gepatenteerd spansysteem met torsieveren ingebouwd in oprolas met een diameter van 85mm zorgt voor 

een minimale doekspanning van 8kg in gesloten toestand tot max. 26kg in volledig open stand. 

Bediening door middel van een electronische motor met draaimoment-afschakeling in de oprolas.
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1. De slanke maar  
 robuuste kast (2,5mm dik  
 geëxtrudeerd aluminium)  
 biedt bescherming aan       
 doek en techniek 
 
 
 

2. Het uitvalprofiel is speciaal 
 ontworpen met goot zodat  
 het water aan de zijkanten  
 ongehinderd kan weglopen. 
 
 
 
 
      
  

3. Het zonnescherm wordt in-  
 en uitgerold met behulp van  
 2 getande transportbanden  
 die zorgen voor een geruis- 
 loze en uiterst betrouwbare 
  werking. 
 
  
 

4. De geleiders zijn instelbaar en  
 de zonwering kan tot 1,5m  
 voorbij de geleiders steken.   
 Ook als de geleiders door  
 omstandigheden niet parallel  
 geplaatst kunnen worden, dan  
 nog zal de Climavelum 600  
 probleemloos werken dankzij  
 een uniek rolsysteem in het  
 uitvalprofiel.  

Climavelum 600



De ideale oplossing als er geen zonnetent met knikarmen geplaatst kan worden; bijvoorbeeld door 

een te lage bevestigingsmogelijkheid, een te hoge windgevoeligheid of een te grote uitval van het 

terras. 

De Terraclim is eigenlijk een vaste structuur met geïntegreerd een zonwering.  Ze kan echter ook 

uitgebreid worden tot een echte regenwering door in optie een waterafstotende doek te kiezen. 

Een gepatenteerd veersysteem ingebouwd in de oprolas zorgt voor een optimale doekspanning van 

10kg in gesloten toestand en tot 30kg in uitgerolde toestand. 

De clima wordt met behulp van Kevlar rekvrije linten in- en uitgerold wat garant staat voor een 

geruisloze werking en een lange levensduur. Hierdoor is een uitval mogelijk van 6,5m. 

De veren zijn ingebouwd in de oprolas met een diameter van 85mm.  

Bediening door middel van een electronische motor met draaimoment-afschakeling in de oprolas.

1. De discrete kast van de T400 bied een  
optimale bescherming aan uw doek. 
 

2. Een standaard opstelling van de T400,  
hier uitgerust met een bovenste tussenrol.  
Deze tussenrol houdt het doek op zijn plaats 
zelfs bij heel ruw weer. 
 

3. Bevestiging van het voorste profiel met  
het standaard dwarsprofiel. 

4. Solide bevestiging vlak op de vloer. Varianten 
zijn echter mogelijk op een betonfundament  
of verzonken onder tegels of vloer.

TE
R

R
A

CL
IM

 4
00

Terraclim 400



De Multivelum 200 is een multifunctioneel scherm in de meest letterlijke betekenis van het woord.  

Binnen of buiten, horizontaal of verticaal; het is allemaal mogelijk met dit systeem dat bovendien 

bijzonder grote overspanningen mogelijk maakt.  Eén scherm kan tot 6 meter breed zijn met een 

uitval van 4,5 meter.  Bovendien kunnen meerdere schermen gekoppeld worden tot een maximale 

breedte van 10 meter en een hoogte van 4,5 meter.

Bij een binnenplaatsing is de Multivelum vooral interessant als scherm onder het glasoppervlak van 

een pergola of veranda of voor de zonwering van een lichtstraat.

1. De compacte kast met zijn mooi afgerond  
 design beschermt zowel het doek als het  
 mechanisme. 

M
U

LT
IV

EL
U

M
 2

00

Multivelum 200

2. Omwille van een minimale afstand van  
 5 cm tussen het glas en het doek, is een  
 maximale warmtewering gegarandeerd.   
 De warmte wordt geëvacueerd door de  
 opening tussen de bovenkant van de  
 kast en het doek met zijn geleiders. 
 
 
 

3. De Multivelum 200 kan ook verticaal  
 toegepast worden.  Door het volledig  
 ingebouwd veersysteem met torsieveren  
 blijft het doek ook voor grote afmetingen  
 altijd perfect gespannen staan.

De Multivelum 200 heeft een aangepaste kast en een rechthoekig uitvalprofiel. Dit uit-

valprofiel kan ook tot aan het uiteinde van de geleiders lopen. Hierdoor kan men ook 

voor langere lichtstraten een serie Multivelums 200 installeren zonder lichtgleuven.



- Breedte x Uitval 
 Max. (m) 6,00 x 5,00 
 Min. (m) 1,25 x 0,50
 Steeds op maat

- Bediening Elektrisch

- Bescherming Aluminium cassette

- Doek  Acryldoek of Soltis 86
 optie  Soltis 92, Soltis 93

- Kleur profielen Wit (RAL9016), 

  Bruin (RAL8022)

  Alu (RAL9006)

  Andere RAL-kleuren

- Automatismen in

 optie  Afstandsbediening, 

  windautomaat of 

  wind- en zonautomaat
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- Breedte x Uitval 

 Max. (m) 24,00 x 6,0 

 Min. (m) 1,40 x 0,50

 Steeds op maat

- Bediening Elektrisch

- Bescherming Aluminium cassette

- Doek  Acryldoek
 optie  Soltis 92

- Kleur profielen Wit (RAL9016)
  Bruin (RAL8019)
  Andere RAL-kleuren

- Automatismen in

 optie  Afstandsbediening, 

  windautomaat of 

  wind- en zonautomaat
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optie

optie

P A S P O O R T

P A S P O O R T

- Breedte x Uitval 

 Max. (m) 6,00 x 6,5

 Min. (m) 1,46 x 1,0   

 Steeds op maat

- Bediening Elektrisch

- Bescherming Aluminium cassette

- Doek  Acryldoek of Soltis 86
 optie  

- Kleur profielen Wit (RAL9016), 
  Bruin (RAL8022)
  Andere RAL-kleuren

- Automatismen in
 optie  Afstandsbediening, 

  windautomaat of 

  wind- en zonautomaat

P A S P O O R T

- Breedte x Uitval 

 Max. (m) 6,00 x 4,50

 Min. (m) 1,43 x 0,50 (elektrisch)   

  0,77 x 0,50 (stangbediening)

 Steeds op maat

- Bediening Elektrisch of stangbediening

- Bescherming Aluminium cassette

- Doek  Acryldoek of Soltis 86
 optie  Soltis 92, Soltis 93 of Soltis B92 (verduisterend)

- Kleur profielen Wit (RAL9016), Bruin (RAL8022)

  Grijs (RAL9007ST - Tiger 029/90147)

  Antraciet (RAL9009ST - Tiger 029/80077)

  Andere RAL-kleuren

- Automatismen in

 optie  Afstandsbediening, 

  windautomaat of 

  wind- en zonautomaat
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optie

optie

standaardsteun

gekoppende schermen

 
 T

ER
R

A
CL

IM
 4

0
0



Genkersteenweg 313 - 3500 Hasselt
T 011 300 400 - F 011 243 144
info@boflex.be - www.boflex.be


