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Winter of zomer, binnen of buiten 
met onze zonwering zit je goed

  
    

Zelfs tijdens onze zomers is het van het goede te veel. U wilt genieten van uw terras, maar de 
felle zon houdt u binnen. En na een zonnige dag is het daar al even warm als buiten.

Met de zonweringen van zonwering-winkel houdt u het heerlijk waar u maar wilt. Wij bieden u 
de keuze uit een ruim gamma producten aangepast aan elke situatie. Een terrasoverkapping 
of een zonnescherm? Geplaatst aan de gevel, het plafond, onder een balkon of aan een dak-
spant? Onze zonneschermen plooien zich naar uw wensen en naar uw woning. Bovendien 
kunt u ze voorzien van verlichting en/of verwarming of uitbreiden met een zijdelings scherm. En 
opdat ook uw veranda het hele jaar door behaaglijk blijft, vindt u bij zonwering-winkel een ruime 
keuze aan zonweringen.



Welke oplossing u ook kiest, 
de voordelen  
en kwaliteitsgaranties 
van Zonwering-winkel  
krijgt u er gratis bij:

•  altijd een aangenaam klimaat
•  beschermt meubilair, behang, vloer en gordijnen 

   tegen verkleuring
•  de doeken worden gemaakt volgens de VEROZO 

   en ROMAZO-normen
•  op maat van uw terras

•  ontworpen uit zeer duurzame materialen
•  oneindig kleurenpalet aan standaardprijs

•  functioneel design
•  modern bedieningscomfort:

   van manuele bediening tot domotica
• 5 jaar garantie

• Belgische makelij
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Zonwering
Flexibele montagemogelijkheden en types
Wat ook de montagesituatie is, Zonwering-winkel biedt altijd een oplossing. De zonneschermen 
kunnen gemonteerd worden aan de gevel, het plafond, onder een balkon, aan een dakspant… 
Bovendien zijn er  verschillende types zonneschermen, elk met hun eigen design en specifieke 
technische mogelijkheden. Er zijn er met een volledig gesloten kast, een halfopen of een open 
kast. De keuze hangt af van uw smaak, en van de mate waarin het doek bestand moet zijn 
tegen weersinvloeden.
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Frames in de kleur  
van uw voorkeur
Onze zonweringen zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke smaak.
Niet alleen hebt u een ruime keuze aan doeken, ook de frames zijn verkrijgbaar
in een brede waaier van RAL- en structuurlakken en dit telkens aan
standaardprijs.

•  Ruim palet aan kleuren
 Het frame van uw zonnescherm kiest u in welke kleur u graag wilt. Ook het verlichtings- en 

verwarmingssysteem Storelight kan in dezelfde kleuren uitgevoerd worden, zodat het altijd 
een mooi geheel vormt met uw scherm.

•  Structuurlakken
 Zonwering-winkel biedt eveneens een reeks van prestigieuze structuurlakken met een korre-

lige structuur aan. Deze lakken zijn bijzonder slijt- en krasvast en zijn ook heel onderhouds-
vriendelijk. Structuurlak geeft uw zonnescherm een stijlvolle, eigentijdse uitstraling.



BX270               TOPPER 2019
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Het zonnescherm BX270 is een voltreffer in het gamma omdat het tegemoet 
komt aan een heel aantal vragen. Met zijn strakke vormgeving en beschikbaar-
heid in een brede waaier van ral- en structuurlakken met verschillende glans-
graad, staat de BX270 borg voor een harmonieus gevelbeeld. Verder zorgt het 
gesloten cassettesysteem dat het doek volledig beschermd is, ook op plaatsen 
die niet beschut zijn tegen regen of wind.
Zonwering overdag, sfeerschepper na zonsondergang… Het strakke BX270 
knikarmscherm is ook verkrijgbaar met LED verlichting. De dimbare, energie-
zuinige verlichting zorgt voor instant sfeer.
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Vormgeving en uitvoeringen
De BX270 heeft een volledig gesloten kast maar de 
aanblik verandert volledig. Dat is te danken aan een 
splinternieuwe zijconsole in aluminium gietwerk, een 
stijlvol inox geborsteld logo en een bijzonder strakke lijn 
van de voorlijst met geïntegreerde waterafvoer. De kast 
is dankzij haar geringe diepte bijzonder compact. Ook  
typisch voor de BX270 is de dragende achterplaat waar de 

consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een 
breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 

7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde 
schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemon-

teerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de 
levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.

Montagemogelijkheden
De montage gebeurt eenvoudigweg door het inhaken van het scherm in brede muur-
consoles die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het aantal consoles 
hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

A (mm) B (mm)

1500 260

2000 347

2500 434

3000 521

3500 608

A (mm) B (mm)

1500 860

2000 1147

2500 1434

3000 1721

3500 2008

B
X2

70

Max. breedte Max. uitval Min.uitval

7 m
(12 m in 2 delen) 3,5 m 1,5 m

A A

B
B



Cadiz
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Het Harol zonnescherm Cadiz valt op door zijn compact ontwerp, grote verstel-
mogelijkheid en universele toepassing. De hoekinstelling kunt u gemakkelijk 
aanpassen, waardoor u zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt. Het scherm is 
ontworpen uit aluminium en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal.
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Vormgeving en uitvoeringen
De kastafwerking varieert naargelang het type dat u 
kiest. De Cadiz heeft een gesloten kast; dit type kast 
is geschikt voor een montage onder een balkon of over-
steek. De volledige gesloten kast van de Cadiz beschermt 
het doek optimaal tegen regen of wind en zorgt voor een 
mooi esthetisch geheel.

Ook de aluminium afdekkappen van de voorlijst garande-
ren een perfecte afwerking. De Cadiz is uitgerust met een 

hoge voorlijst, standaard zonder volant. Mogelijkheden LED 
verlichting, indirect licht in kast en voorlijst. Direct licht in kast of 

direct licht in arm en/of direct licht in armen en kast.

Montagemogelijkheden
Typisch voor het knikarmscherm CADIZ is hun eenvoudige hoekinstelling, die kan 
variëren van 0° tot 90° (afhankelijk van het montagetype). Voor beide montagemethoden 
bestaat eenzelfde type console.

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

A (mm)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

C
ad

iz

Max. breedte Max. uitval Min.uitval Vario LED

7 m 4 m 1,5 m ✔ ✔

A



LUX
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Het zonnescherm LUX is één van de meest luxueuze uitvoeringen in het Harol 
assortiment. Met zijn uitval of diepte van maar liefst 4 meter is het ideaal voor 
een groot terrasoppervlak. Het is bovendien steeds uitgerust met elektrische 
bediening: een simpele druk op de knop volstaat voor het openen of sluiten 
van het zonnescherm.

Heeft U soms ook last van de laagstaande zon? Kies dan voor de optionele 
elektrische variovolant waarmee u lage zonnestralen kunt tegenhouden.

Harol presenteert zijn eerste voorgemonteerde LED verlichting op de populaire 
LUX zonwering. LED verlichting op een zonwering is niet nieuw, maar Harol 
heeft er wel als eerste voor gekozen om de LED verlichting niet op de knikarmen 
te monteren, maar subtiel te integreren in de onderkant van de cassette.
Op die manier bewijst de verlichting zowel in gesloten als open stand zijn nut, 
met een dimbare sfeer- en functionele verlichting.
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Vormgeving en uitvoeringen
De LUX heeft een volledig gesloten kast, zodat het 
zonnescherm ook gemonteerd kan worden op plaatsen 
die niet beschut zijn tegen regen of wind. zo blijft uw doek 
veel langer mooi.

Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, 
vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij 

gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 
armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde 

trekveren die de levensduur van uw scherm met vele zomers 
zullen verlengen.

Montagemogelijkheden
De montage gebeurt met stabiele muurconcoles, discreet verborgen achteraan de kast. 
Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

A

B

A

B

A (mm) B (mm)

1500 260

2000 347

2500 434

3000 521

3500 608

4000 695

A (mm) B (mm)

1500 1061

2000 1414

2500 1768

3000 2121

3500 2475

4000 2828

LU
X

Max. breedte Max. uitval Min.uitval

7 m
(12 m in 2 delen) 4 m 1,5 m



Tucan
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Het Harol zonnescherm Tucan valt op door zijn compact design, grote 
verstelmogelijkheid en universele toepassing. De hoekinstelling kunt u 
gemakkelijk aanpassen, waardoor u zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt. Het 
scherm is ontworpen uit aluminium en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij 
staal. Dit model kan ook aan het plafond bevestigd worden.
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Vormgeving en uitvoeringen
De kastafwerking varieert naargelang het type dat u 
kiest. De Tucan heeft een gesloten kast; dit type kast 
is geschikt voor een montage onder een balkon of over-
steek. De volledige gesloten kast van de Tucan beschermt 
het doek optimaal tegen regen of wind en zorgt voor een 
mooi esthetisch geheel.

Ook de aluminium afdekkappen van de voorlijst garanderen 
een perfecte afwerking. Bij de Tucan is een kleine lage 

voorlijst met volant voorzien. De Tucan is uitgerust met een 
moderne voorlijst, standaard zonder volant. Optioneel kan de 

Tucan uitgerust worden met geïntegreerde LED-verlichting in de 
knikarmen.

Montagemogelijkheden
Typisch voor het knikarmscherm Tucan is hun eenvoudige hoekinstelling, die kan 
variëren van 0° tot 90° (afhankelijk van het montagetype). Voor beide montage- 
methoden bestaat eenzelfde type console.

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

A (mm)

1500

2000

2500

3000

Tu
ca

n

Max. breedte Max. uitval Min.uitval Vario LED

5,5 m 3 m 1,5 m ✔ ✔

A
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Screens
Bouwen en verbouwen is een zaak van energiebeheer geworden. Onze zomers worden war-
mer met een oververhitte woning tot gevolg. Zonwering maakt vandaag integraal deel uit van 
van een energiezuinige woning en innovatie zorgt ook hier voor steeds betere prestaties op het 
vlak van thermische en akoestische isolatie. Nooit eerder kreeg je zoveel terug voor de inves-
tering in een screen.



Screens  |  15

Afmetingen
De screens worden bij Zonwering-winkel op maat gemaakt.

Zo
nfi

x 
85

Zo
nfi

x 
10

0
Zo

nfi
x 

13
0

Max. breedte Max. hoogte

3 m 2 m

Max. breedte Max. hoogte

4 m 3 m

Max. breedte Max. hoogte

5,5 m 6 m
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Veranda zonwering   VZ 510 - VZ 520

De verandazonwering van zonwering-winkel kan tot een oppervlakte tot 100 m2 overspannen 
met strak ogende doeken. Hiermee kan je je veranda koel en aangenaam houden in de zomer.
Het doek wordt via een veer, loopwieltjes en een zeer sterk koord constant onder spanning 
gehouden. Dit doekspansysteem is alleen verkrijgbaar bij Harol en zorgt voor een zeer 
fraai resultaat. Het verschil tussen een verandazonwering en een Harol-verandazonwering. 
De kasten zijn uit extrastevig aluminium gemaakt. Ze kunnen op verschillende manieren 
op de veranda worden geplaatst, afhankelijk van het type kast. De stevige voetsteunen en 
montagemogelijkheden maken dat deze modellen zeer windvast en veilig op je veranda kunnen 
worden gemonteerd.
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Outdoor living
Zonwering-winkel kent vele mogelijkheden en is een opmerkelijk staaltje van hoogstaande  
innovatie en comfort voor particulier of professioneel gebruik. Het systeem kan aan de gevel of 
vrijstaand worden geplaatst. De terrasoverkapping sluit en opent door middel van een automati-
sche bediening. LED’s en verwarmingselementen zijn eenvoudig te integreren. De verlichting is 
op elegante wijze verwerkt in het doek en is traploos dimbaar. Personaliseer naar eigen keuze 
met afsluitmogelijkheden zoals windvaste screens van Zonwering-winkel of glaswandpanelen.
Voor verdere info aarzel niet om ons te contacteren.
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Polycarbonaat daken
Alle overkappingen worden bij Zonwering-winkel helemaal op maat gemaakt. In de staander 
wordt de hemelwaterafvoer gemonteerd. Deze is dus volledig onzichtbaar.
LED verlichting kan worden geïntegreerd in de dakliggers. De bedrading hiervoor is weggewerkt 
in de constructie en zonder aanpassingen kunnen spots worden gemonteerd.
De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt in de constructie. Hierdoor ziet u geen 
schroeven. De bevestigingsmethode biedt een variabele montage tussen de 7 en 20 graden en 
is daardoor geschikt voor iedere situatie.
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Afmetingen

Po
ly

ca
rb

on
aa

t Max. breedte Max. uitval

Van 4,25 met tot 10,55 meter  
met polycarbonaatplaten van 16mm dik

Van 1,3 meter tot 4,8 meter  
met polycarbonaatplaten van 16mm dik
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Rolluiken
Rolluiken zorgen voor, naast privacy, een extra isolerende factor van uw woning en dragen dus 
bij tot een besparing op de energiefactuur. Bijkomend vormen rolluiken een extra hindernis voor 
inbrekers op hun weg naar binnen. Ze dragen dan ook stevig bij tot de inbraakveiligheid van je 
woning. Tegenwoordig kan je zelfs een stapje verder gaan. Daarbij laat je bepaalde onderdelen 
bijkomend beveiligen. We bespreken samen graag de mogelijkheden.

Keuze uit:  - schuine kast                                              - half ronde kast
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Afmetingen
De rolluiken worden op maat gemaakt.
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Vliegenramen
De vliegenramen van Zonwering-winkel zijn professionele producten, geplaatst door een  
vakman. U geniet van een snelle en correcte service in opmeting - montage en service.

Onze focus is het ontwikkelen en produceren van de meest duurzame en gebruiks- 
vriendelijke vliegenramen, met zo weinig mogelijke esthetische impact op de woning,  
lichtinval en buitenzicht.
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Visio 20
De standaard vliegenramen pas-
sen in elk raam, terwijl deze dan 
nog altijd gesloten of op een kier 
gezet kunnen worden. De unieke 
borstelsluiting sluit de vliegen- 
ramen perfect af en biedt de best 
mogelijke bescherming tegen  

insecten. De vliegenramen hebben ook het SuperView gaas 
als standaard. Van binnenuit merk je dus amper dat er een 

vliegenraam in het raam zit. De zwarte kleur van het gaas 
zorgt ervoor dat je alle kleuren in je tuin scherp kunt blijven zien. 

Het systeem kan zonder te schroeven geplaatst worden, via inox 
klemmetjes achter het raamkader.

Linus 50
De Linus met 50 mm profiel zet de hoogste 

standaard neer. De Linus is speciaal gemaakt 
voor grote duurzaamheid en hoog gebruiks- 

gemak bij intensief gebruik. Met verschillende 
geleidingssystemen en montagemogelijkheden 

past het Linus schuifvliegenraam op alle types schuif- 
ramen. Het supertransparante SuperView gaas zorgt voor 

zeer weinig lichtverlies en een optimaal doorkijkvermogen.

Linus XL 75
De Linus XL wordt niet voor niets het topproduct van het gamma 
genoemd. Op vlak van esthetiek is de Linus XL de koploper in zijn 
soort: het schuifvliegenraam is letterlijk onzichtbaar van binnenuit 
door het ontbreken van de storende tussenstijl en het gebruik van 
het transparante SuperView gaas. Hierdoor lijkt deze Linus XL 
eerder op een raampartij dan op een vliegenraam. Linus XL laat 
ook 20 procent meer licht door dan een normale Linus.
De stevige 75 mm aluminiumprofielen en hoogwaardige afwerking geven de Linus XL een 
klassevolle en duurzame look.

Plisse hordeur
De bekende plissé vouwdeur met geplisseerd gaas is een  
vliegendeur met karakter. Het zwarte geplisseerde gaas zorgt voor 
een trendy look. De lage drempel van slechts 3 mm zal een vlotte 
doorgang zeker niet in de weg staan.
De Plissefit is een herwerking van de eerste versie Plissé en blinkt 
uit in zijn strak design en montagemogelijkheden. 
De plissé vliegendeur of hordeur wordt bevestigd via clips waar-
door de cassette perfect uitneembaar is.
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Automatisatie
De automatisatie van Somfy biedt heel wat comfort. Zo wordt dankzij de zon- en windsensoren 
de stand van je zonweringen automatisch afgestemd op de weersomstandigheden. Als de zon 
op het huis staat, gaat bijvoorbeeld de elektrische zonnescherm automatische naar beneden. 
Begint het te waaien, dan gaat je zonwering omhoog. Alles kan gestuurd en geraadpleegd  
worden via een app. We bespreken graag samen met u de uitgebreide mogelijkheden.
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Notities



BV Zonwering-winkel 
 

Wissenstraat 2
9200 Dendermonde

 
T +32 471 03 66 34

www.zonwering-winkel.be
E-mail: info@zonwering-winkel.be

 
Openingsuren showroom
 Ma - Do: 10.00u tem 17.00u

Vr: 10.00u tem 16.00u
Zaterdag: Enkel op afspraak

Zondag & Feestdagen gesloten

Volg ons op

UW SPECIALIST VOOR:

ZONWERING

ROLLUIKEN

OUTDOOR LIVING

VLIEGENRAMEN

SCREENS

AUTOMATISATIE

www.sunstyle-outdoorliving.be


