
Met de heroal VS-Z zipscreens weert u 
de zon optimaal.

Geniet van een aanzienlijke tem-
peratuursdaling in de zomer, 
houdt de laagstaande winterzon 
uit de huiskamer. De heroal VS-Z  
is een zipscreen van ongekende 
klasse. De aan het doek aange-
laste ritsen maken dit screen ook 
nog eens windvast.

UW LEVERANCIER

Waarom een zipscreen?

Beveiliging tegen warmte en UV

Verfraait uw woning

Werkt waardeverhogend 

Verrijkt uw zomergevoel

Creëert een gezellige sfeer

Maakt temperatuur en
lichtinval beheersbaar

ZIPSCREEN heroal VS-Z

WINDVASTE TOPKWALITEIT!

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.

SCREENS
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Met screens filtert u de energie  

van het zonlicht. Dat zorgt ‘s zom-

ers voor een aangename verkoeling 

in huis en scheelt een boel ener-

giekosten, omdat u geen aircondi-

tioning nodig heeft. Met de screens 

naar beneden blijft u overdag zicht 

naar buiten houden, dankzij de open 

weefstructuur van het screendoek.

Het screendoek is geweven uit 

glasvezeldraden die met vinyl om-

huld zijn. Het vinyl geeft de kleur 

aan het doek, u kunt kiezen uit 

talloze kleuren of gemelleerde 

dessins. Screendoek is rot- en 

schimmelvrij en vlamvertragend.

Speciaal aan het screendoek in de 

heroal VS-Z zipscreens is de aan 

het doek aangelaste ritsen, links en 

rechts. Deze ritsen lopen in speciale 

kunststof sponningen, die zich op hun 

beurt weer in de geleiderrails bevin-

den. Hierdoor wordt het doek op zijn 

plaats gehouden, ook bij wind. Tevens 

voorkomen de ritsen dat er zonlicht 

tussen doek en geleiders doorkomt.

OPTIMAAL BESCHERMD MET ZIPSCREEN heroal VS-Z

VELE MATEN,  VELE MOTIEVEN,    VELE KLEUREN!

DUITSE KWALITEIT

Onze zipscreens worden door ons geas-
sembleerd met onderdelen van het ger-
enommeerde Duitse merk heroal, tevens 
bekend van rolluiken en raamprofielen.

Uw voordeel om voor onze heroal VS-Z 
zipscreens te kiezen, is de materiaal-
dikte, die gemiddeld hoger is dan bij 
andere merken, de extra sterke laklaag, 
die gemiddeld langer mooi blijft en het 
feit dat wij uitsluitend Somfy motoren 
en besturingen verwerken in onze pro-
ducten. Alleen het beste is goed genoeg.

Technische details

Omkastingen:

85, 95, 105, 125 mm

Max. afmetingen:

VS-Z 85

300 cm x 160 cm

VS-Z 95

300 cm x 300 cm

VS-Z 105

400 cm x 300 cm

VS-Z 125

500 cm x 300 cm

300 cm x 500 cm

(Breedte x hoogte)




