BEDIENING VIA SMARTPHONE, TABLET EN PC
Wanneer u thuis bent
• Bedient u al uw zonwering en
andere producten met uw tablet of PC
• Controleert u de status van alle
zonweringen via het scherm, zonder
dat u het huis hoeft te doorlopen
• Stelt u zelf scenario’s in met een
druk op de knop

Wanneer u niet thuis bent
• Altijd een gerust gevoel want de
huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk
• Tussentijdse aanpassingen doen is op elk
moment mogelijk. Gewoon even de App openen,
naar de productgroep gaan (of specifiek product)
en met een simpele vingerveeg stelt u deze
opnieuw in naar elke gewenste positie.

Met het knikarmscherm Cunera overkapt u in een handomdraai uw terras.
Heerlijk buitenleven was nog
nooit zo stijlvol. Of u nu een boek
leest, met uw tablet of laptop
werkt, van een wijntje geniet of
gezellig samen eet. U doet het
beschut onder de Cunera, in de
riante schaduw.
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UW LEVERANCIER
Waarom een knikarmscherm?
Beveiliging tegen warmte en UV
Verfraait uw woning
Werkt waardeverhogend
Verrijkt uw buitenleven
Creëert een gezellige sfeer
Maakt temperatuur en
lichtinval beheersbaar

KNIKARMSCHERM... CUNERA
STIJLVOL BUITENLEVEN!

RIANT GENIETEN ONDER UW CUNERA!
Een knikarmscherm wordt ook wel
terrasscherm

genoemd.

Terras-

schermen zijn er in verschillende
modellen, waarbij uw woonsituatie
en persoonlijke smaak vooral bepalen, welk type het beste bij uw woning
past. Het knikarmscherm Cunera is
een echt paradepaardje in onze stal.

CONSTRUCTIE
& VORMGEVING

De breedte gaat tot een maximum van
wel 6 meter, bij een maximale uitval

Knikarmschermen hebben een solide
constructie. De kap en de armen zijn
gemaakt van gepoedercoat hoogwaardig
recyclebaar aluminium. Alle bouten,
moeren en assen zijn van roestvast staal.

van maar liefst 3 meter. De Cunera kent
een oogstrelend design en kan geleverd
worden in tal van lakkleuren op het aluminium framewerk. Kies daarbij een doek
uit één van onze collecties en u heeft een
parel van een zonwering samengesteld.

Knikarmschermen zijn functioneel en
stijlvol, perfect afgewerkt en eenvoudig te
bedienen. Het doek is verkrijgbaar in de
meest uiteenlopende kleuren en dessins.
Daarmee is de zonwering geheel op uw
wensen af te stemmen.

Standaard komt de Cunera met motorbediening. We hebben het dan niet over de
eerste de beste motor, maar over de intelligente Somfy IO motor met ingebouwde
ontvanger en terugkoppelend systeem.
Op de achterzijde van deze brochure
leest u wat voor voordelen dat biedt.

VELE MATEN, VELE MOTIEVEN,

VELE KLEUREN!

Details maken het scherm. De unieke vormgeving van de Cunera, met
zijn gestyleerde zijkappen, zorgen ervoor dat dit terrasscherm als een
sieraad aan de gevel hangt. Oogstrelend en gedistingeerd design.
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