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ZIP SCREENS
KNIKARMSCHERMEN
BIOCLIMATISCHE ZONNEPERGOLA’S

Producten vele malen bekroond



2 3

Over ons

We besteden speciale aandacht aan het uiterlijk 
van onze producten. De oplossingen die wij bieden 
zijn producten die vele jaren zullen dienen, het is 
dus erg belangrijk dat hun ontwerp harmonieus, 
tijdloos en geschikt is aan moderne gebouwen.

We gebruiken onze deskundigheid in de 
productie van micro fotovoltaische panelen om 
de wereld de eerste systeem met een toegepaste 
paneel aan te bieden. Het paneel, in tegenstelling 
tot de gebruikte oplossingen van nu, bedekt 
de hele cassette en creeert een esthetische 
oplossing. Het aantal fotovoltaische cellen 
is afgepast op de batterij die in de cassette 
geplaatst is. Alle componenten, het batterij 
oplaadsysteem, radio communicatiesysteem en 
de batterijen zijn zo geplaatst dat ze onzichbaar 
zijn voor de gebruiker, maar tegelijkertijd 
eenvoudig in demontage of vervanging.
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Pergola  
Solar

www.solarbreaker.com/pergola-solar/
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Pergola Solar

De roterende lamellen van het pergoladak kunnen met 
of zonder fotovoltaïsche energie gebruikt worden. Met 
de mogelijkheid om ze 135 graden te draaien, kun je een 
strak dak krijgen of je laat de zon onder de pergola.

RAL 7016 Antraciet inclusief

RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

RAL Andere
mat/structureel/glanzend

inclusief

Cassette kleuren

PERGOLA SOLAR is een oplossing die voorziet in schaduw 
op zonnige dagen, beschermt de gebruiker tegen regen en
wekt tegelijkertijd energie op. De opgewekte energie 
wordt gebruikt om de pergola te bedienen – het aandrijven 
van de motoren, ZIP-luiken, geïntegreerde verlichting en 
andere accessoires zoals verwarmingen, USB-poorten en 
luidsprekers. Het modulair ontwerp maakt montage op 4 
poten op de grond mogelijk.
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Belangrijkste 
kenmerken van Pergola

MAX 6x4m Met aluminium lamellen
MAX 5x3,5m Met fotovoltaische lamellen

Grootte en uitrusting afgestemd op uw behoeften

Aanvullend 
kachels

Fotovoltaische 
lamellen

Stopcontacten /
USB-aansluitingen

lamellen 
verlichting

Sfeerverlichting Verzegeld 
lamellen

luidsprekers ZIP-schermenGeïntegreerd 
batterijpakket

Waterafvoersysteem
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Pergola 
solar

Uw huishoudelijke  
zonne-energie plant

Volledig energie-onafhankelijk

Doodacht ontwerp

Brede configuratie-opties

* fotovoltaïsche panelen geïntegreerd in de zijprofielen
* mogelijkheid tot integratie van panelen in draailamellen
* ingebouwde oplaadbare batterijen zorgen voor energieonafhankelijkheid

* zip-schermgeleiders verborgen in het been
* verborgen bevestigingsmiddelen
* hoogwaardige afwerking

* Verschillende versies van dak- en zijkappen
* Meerdere te integreren accessoires
* Meerdere kleurenversies



14 15

Geïntegreerd  
fotovoltaïek

Elke pergola is standaard uitgerust
met zeer efficiënte fotovoltaïsche
micropanelen van onze productie.
Zij zorgen voor de nodige energie om
het dak, zijluiken, verlichting en
andere accessoires te besturen.

Fotovoltaïsche panelen geïntegreerdin lamellen

Geïntegreerd batterijpakket

De integratie van fotovoltaïsche panelen in de
lamellen geven de gebruiker een groot gebied
om de elektriciteit te genereren. Het pergoladak
kan 80W energie uit 1 m² oppervlakte genereren,
waaraan het voldoende elektriciteit levert om
depergola, motoren die verantwoordelijk zijn
voor de beweging van lamellen, zip screens,
verlichting, en andere accessoires waarmee de
pergola is uitgerust, zoals USB-aansluitingen of
luidsprekers te bedienen.

In de toekomst, zal het overschot aan elektriciteit
dat gegenereerd is door de pergola ingevoerd
kunnen worden in de elektriciteitsnet, waardoor
het in staat zal zijn om te functioneren als een
thuis zonne-energiecentrale.

Configureer het aantal zonnelamellen
afhankelijk van uw energiebehoefte

Geïntegreerd batterijpakket

Doodacht ontwerp

* volledig dak - mogelijkheid om overtollige energie naar het net te sturen
* een deel van de daklamellen gebruiken als fotovoltaïsche installatie - zorgen voor de
werking van de pergola en zijn accessoires
* versie zonder fotovoltaïsch dak, met standaard aluminium lamellen

* accupacks geïntegreerd in poten en zijgoten
* verschillende batterijcapaciteit afhankelijk van het aantal accessoires

* panelen geïntegreerd inde bovenprofielen hebben een positieve invloed op de
esthetiek van de Pergola
* zonnepanelen op maat, passen perfect in de vorm van de lamellen

Elke pergola is voorzien van een set
van batterijen die zorgen voor een
probleemloze bediening van het dak,
zijschermen en randelementen zoals
verlichting of USBstopcontacten. Dankzij
het gebruik van modulaire batterijen,
kunnen we hun hoeveelheid aanpassen
aan: de energiebehoefte van een bepaalde
pergola.
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Verschillende
soorten dakbedekking

Het lamellendak zorgt voor veelzijdigheid bij het creëren
van ruimte onder de pergola. De lamellen draaien in een
groot bereik – de hoek van hun rotatie is 135 graden.
Dankzij dit, kunnen we een strakke omhulling verkrijgen
die beschermt tegen: zon, wind en regen. De zachte
opening van het dak biedt luchtstroom en ventilatie en
zorgt voor schaduw. Door naar de maximale hoek te
draaien, kan de zon onder de pergola komen.

Lamellendak met fotovoltaïek

Standaard lamellendak
Het is ook mogelijk om een dak te bestellen zonder
fotovoltaïsche panelen, met behoud van alle
bijbehorende voorzieningen met roterende lamellen -
thermische isolatie, strak dak, de mogelijkheid om de
hoeveelheid licht die eronder valt aan te passen. Een
pergola zonder geïntegreerde fotovoltaïsche aansluiting
moet op een externe voedingsbron aangesloten worden.

Wanneer het dak volledig gesloten is, is
het volledig luchtdicht.

Het dak enkele graden openen zorgt
voor ventilatie.

Door het dak volledig 135 graden te
openen, kan de zon binnenkomen.
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Algemene bescherming

Het lamellendak zorgt voor veelzijdigheid bij het creëren
van ruimte onder de pergola. De lamellen draaien in een
groot bereik – de hoek van hun rotatie is 135 graden.
Dankzij dit, kunnen we een strakke omhulling verkrijgen
die beschermt tegen: zon, wind en regen. De zachte
opening van het dak biedt luchtstroom en ventilatie en
zorgt voor schaduw. Door naar de maximale hoek te
draaien, kan de zon binnenkomen.

De bijzondere opbouw van de lamellen en de goot zorgt
voor een continue waterafvoer, zelfs bij heftige regen.
De diepe ruimte voor water in de lamellen voert het af
naar een van de goten - van daaruit wordt het water
naar de grond geleid door de poten van de pergola. Het
is aan jou wat je ermee doet - je kunt het verzamelen
voor gebruik in de tuin of direct in de grond lozen.

De stevige structuur van de lamellen zorgt voor
bescherming tegen de wind, het stoppen van intense
windstoten - het gebruik van afdichtingen voorkomt
bovendien dat er wind binnenkomt.

Regenbescherming

Verzegelde lamellen

Waterafvoersysteem

Lamellen / wanden windweerstand

ZIP-schermen wind- en insectenbescherming

Het gebruik van afdichtingen tussen de lamelprofielen en in 
het contactpunt tussen de lamellen en de zijkant goot zorgt 
voor een strakke dakconstructie wanneer deze gesloten is. 
Hierdoor komt er geen water in de pergola zelfs bij heftige 
regen. Het extra gebruik van zip-screen maakt de binnenkant 
van de pergola droog en jij kan er tijd onder doorbrengen 
zonder je zorgen te maken over de weersomstandigheden 
buiten.

WindbeschermingRegenbescherming

De ritsconstructie biedt uitstekende bescherming
tegen de wind van de zij - het ritssysteem houdt de
stof strak, zodat deze bij het opblazen niet vervormt.
Bovendien is de stof verborgen in de zijgeleider en
voorkomt dat insecten in de pergola komen.
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Verlichting / Extra’s

Geïntegreerde LED-verlichting in de bovenste profielen
maakt het mogelijk om de pergola ook in het donker te
gebruiken. Het gebruik van fotovoltaïsche panelen om
het van stroom te voorzien maakt het overbodig om
de pergola aan te sluiten op externe stroombronnen.
Met LED creëer je de perfecte sfeer, perfect voor een
avondbarbecue of vergadering met vrienden. Bovendien
kunt u door het gebruik van RGB-diodes de kleur van
het licht veranderen.

Sfeerverlichting in de zijgoten

Optionele LED-stripes op de lamellen

Eigen verlichting aangesloten op het
stopcontact

stopcontact USB-aansluitingen verwarmingen luidsprekers

Als de verlichting in de zijprofielen voor u niet
voldoende is, bieden wij ook de mogelijkheid
om ledstrips te gebruiken in de lamellen die de
dakconstructie vormen. Hierdoor zal het in het donker
onder de pergola net zo licht zijn als tijdens de dag.
Bovendien, bij de pergola-configuratie podium, kunt
u kiezen hoeveel lamellen er moeten zijn voorzien van
extra ledstrips – hierdoor zal u precies zoveel licht
hebben als u nodig heeft.

ExtrasVerlichtingsopties
Om de tijd buitenhuis zo aangenaam mogelijk te maken
kunt u de pergola uitrusten met extra accessoires,
zoals USB-aansluitingen, luidsprekers of verwarmingen.

Verlichtingsopties
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Brede configuratie 
opties

Het gebruik van glazen schuifdeuren geeft u de
mogelijkheid om de temperatuur in de pergola te
handhaven en om tegelijkertijd uw tuin te observeren.
De panelen gemaakt van gehard veiligheidsglas worden
gekenmerkt door een zachte en stille beweging. De
deurgeleiders zijn geïntegreerd in het bovenprofiel en
geschilderd in dezelfde kleur als de pergola, waardoor
ze een esthetisch geheel vormen. De nabijheid van
afzonderlijke ruiten tot elkaar maakt het mogelijk om
beglazing te creëren over de gehele breedte van de
pergola

Ontwerp van modulaire wanden

Opvouwbare zijpanelen van glas

Afhankelijk van uw behoeften, kan
de Solar Breaker pergola-systeem
een brede assortiment zijluiken
aanbieden- van zip-screen, door
lamellen fotovoltaïsche luiken, tot de
installatie van schuifdeuren glazen

houten latten  glas screen
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Aantal 
lamellen 
met LED

LED IN LAMELLEN - voor meer dan 24m LED is een extra ontvanger nodig

ZIP SCREEN - op de muren

PERGOLA – hoofdconstructie

breedte

breedte

ho
og

te

outreach

PERGOLA STANDAARD

Prijs is inclusief:

LED in hoofdprofielen

USB-aansluiting A+C 
Prijs 266 EUR 

4 Bluetooth 
luidsprekers - 2200W
Prijs 1902 EUR

Stopcontact 
Price 266 EUR
Laagspanningscontactdoos
Prijs 266 EUR

Kachel IR 
Prijs 3424 EUR

Lamellen met geïntegreerde  
fotovoltaïsche installatie 
- prijs op aanvraag

Somfy pergola kantel 24v motor x2

Afstandsbediening 5-kanaals Somfy Situo 5 io

Vier benen

Elke RAL standaard kleur 
mat/structureel/glanzend
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Screens / 
Zip screens

Screen Standard

ZIP Standard

ZIP Pro Alu

ZIP Pro Inbouw

ZIP Pro Solar

REVOLUTIE
OP DE MARKT!

System overzicht
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System overzicht

SCREEN ZIP standard ZIP Pro Alu ZIP Pro Inbouw ZIP Pro Solar

Cassetteformaten 85 85

95 95 95 95

105 105 105 105 105

125

65 65 65

dubbele geleiders dubbele geleiders dubbele geleiders

65 6578 78 78 78 7895 95 95 95 95

125 125 125 125

Aluminium buis

Aluminium inlay

Onderlijst

Geleiders

O
N

TW
ER

PE
N

KW
A
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TE

IT
EE

N
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UD
IG

E 
IN

ST
A

LL
AT

IE

buizen van geëxtrude-
erd aluminium

verborgen
lassen

click-on cassette

inleg van geëxtrudeerd 

verborgen onderlijst in 
de cassette

Afstandhouders en  
universele onderdelen

roestvrij staal
montage elementen

geen schroeven 
zichtbaar

opklikbare zijgeleiders

verbeterd lager
stuureindkappen

mooi vol zwart
glazen cassette vo-

aanklikken / uitklikken
buis

geen elektrische aans-
luiting nodignodig

verborgen in 
de cassette

verborgen in 
de cassette

verborgen in 
de cassette



32 33

65mm 78mm 95mm

Het ZIP Pro-systeem is zo ontworpen dat het
ervoor zorgt dat de onderlijst zich in de cassette
kan verbergen wanneer de stof volledig opgerold
is. Hierdoor neemt de esthetiek van het systeem
aanzienlijk toe.

In het ZIP Pro systeem hebben we ervoor gezorgd
dat alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of
schroeven, onzichtbaar zijn voor de gebruiker,
zodat het geheel perfect in het gebouw past en er
één geheel mee vormt.

Geëxtrudeerd in 3 maten (65, 78, 95 mm), ze zorgen
voor geweldige gebruiksflexibiliteit - en het speciale
ontwerp maakt het mogelijk om dezelfde adapter
te gebruiken voor elk van hen. Door de minimale
vervorming van de buis rolt de stof er gelijkmatig
op zonder kreukels te veroorzaken. Deze maakt de
productie van zeer brede systemen mogelijk zonder
de risico dat de stof gaat kreuken. Aluminium buizen
maken geen vlekken op stoffen, zijn resistent aan
weersomstandigheden, roesten niet, geen extra
beschermende coatings nodig. Dankzij het gebruik van
speciale ribbels, bereiken ze betere parameters in
doorbuiging en een lager gewicht.

Onderlijst verstopt in de cassette

Geen schroeven zichtbaar

Jarenlang perfect vlakke en duurzame  
stoffen

Cassette

Beschikbaar in:
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Ontwerpen

Beschikbaar in:
    Screen Standard
    ZIP Standard
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:
    Screen Standard
    ZIP Standard
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar
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Aluminium vervormt niet en houdt de rits stevig vast,
het rekt de ritsstof uit en zorgt voor de weerstand
ervan tegen schokken en harde wind. De inlay is
gedempt in de gids dankzij de TPU-cover. De beweging
van de rits in de aluminium inlay is geruisloos, wat het
gebruikscomfort verhoogt.

In het ZIP Pro-systeem hebben we ervoor gezorgd dat
alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of schroeven,
voor de gebruiker onzichtbaar zijn, zodat het geheel
perfect in het gebouw past en één geheel vormt.

Bij het ontwerpen van ons systeem hebben we
speciale aandacht besteed om ervoor te zorgen dat de
lasplaatsen onzichtbaar waren voor de eindklant -
daarom hebben we de stof diep in de onderste strook
bevestigd zodat de las bedekt kon worden. Hetzelfde
geldt voor de zijgeleiders - de locatie van de inlay
maakt de rits onzichtbaar.

In het ZIP Pro-systeem hebben we ervoor gezorgd dat
alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of schroeven,
voor de gebruiker onzichtbaar zijn, zodat het geheel
perfect in het gebouw past en één geheel vormt.

Aluminium inlay - stille werking en top op de 
marktstabiliteit

Geen zichtbare schroeven

Geen zichtbaar lassen

Geen zichtbare schroeven

Kapsteun onderijst in aluminium - dezelfde 
kleur

Geleiders Onderlijst

Beschikbaar in:
  
    ZIP Standard
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:
    Screen Standard
    ZIP Standard
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar
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Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Beschikbaar in:
    Screen Standard
    ZIP Standard
    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar

Gemak van  
installatie

Het vergrendelingssysteem van de buis in het ZIP
Pro-systeem vergemakkelijkt de installatie en
maakt servicewerkzaamheden uiterst eenvoudig.

Het vergrendelingssysteem van de buis in het
ZIP Pro-systeem vergemakkelijkt de installatie en
maakt servicewerkzaamheden uiterst eenvoudig.

Pijp vergrendelingssysteem

Click-on / Click-out

Klikcassette en geleiders

Additional spacers

Cassette

Geleiders

Om de installatietijd zo veel mogelijk te verkorten
proberen we de uitgevoerde werkzaamheden te
beperken tot een minimum. Daarom hebben we op
veel plaatsen in onze systemen klik in plaats van
schroefelementen.

Beschikbaar in:

    ZIP Pro Alu
    ZIP Pro Inboud
    ZIP Pro Solar
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Op zonne-energie

Glas in plaats van plastic

Gemakkelijke toegang tot de batterij

Volledig zwart zonnepaneel

Zonnepaneel afgestemd op de afmetin-
gen van de cassetteHet werkt echt het hele jaar door!

EU
MADE IN

10 min
Lente

20 min
Herfst

20 sec
Zomer

30 min
Winter

Volledig bestand tegen regen

Groene energie

Gemaakt in Europa
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ZIP Pro Solar

ZIP SOLAR is de meest geavanceerde oplossing in ons
aanbod. Het maakt gebruik van een fotovoltaïsch paneel
over de gehele breedte van de cassette voor voeding.
De geïntegreerde batterij zorgt voor een probleemloze
motorwerking, ook bij bewolkt weer. Het heeft geen
stroomaansluiting nodig, dus de installatie op het venster
duurt slechts een paar minuten. Het ZIP SOLAR-systeem
is gebaseerd op het ZIP PRO-systeem en biedt al zijn
voordelen.

RAL 7016 Antraciet Inclusief

RAL 9016 Wit Inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium Inclusief

RAL 9001 Cream Inclusief

Inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend

PROFIELEN
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95PV
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125PV

OnderlijstGeleiders
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ZIP PRO is het meest geavanceerde ZIP-systeem in
ons aanbod. Het gebruikt aluminium inlay technologie,
waardoor de stoffen altijd strak op zijn plaats blijven zelfs
bij harde wind. Alle elementen van de systeem zijn gemaakt
van aluminium,zelfs de kapsteun van de onderlijst en
zijgeleiders - zodat we ze in dezelfde kleur kunnen leveren
als de rest van het systeem. De bevestigingsmiddelen zijn
gemaakt van roestvrij staal, maar dankzij speciale
oplossingen zijn ze onzichtbaar voor de gebruiker. In ZIP
PRO hebben we een dubbele zijgeleider gebruikt, wat de
montage gemakkelijker maakt en er esthetischer uitziet.

ZIP PRO is een product voor veeleisende klanten die hoge
waarde hechten aan esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid
van het product.

ZIP Pro Alu
Bottombar

Sideguide

PROFIELEN
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105-45 105-90
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125-45 125-90RAL 7016 Antraciet Inclusief

RAL 9016 Wit Inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium Inclusief

RAL 9001 Cream Inclusief

Inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend

OnderlijstGeleiders
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ZIP Pro Inbouw

De ZIP PRO F-M is gebaseerd op het ZIP PRO-systeem en
gebruikt hetzelfde componenten, en bovendien biedt het
een cassette aan met toegang vanuit de onderkant. Het
verwijdersysteem van de buis met het gewikkelde materiaal
vergemakkelijkt montage en service van de ZIP PRO F-M.
Wanneer het materiaal omhoog gerold is, is de onderlijst
volledig weggewerkt in de cassette, waardoor het een
esthetisch geheel vormt. Het doordachte ontwerp betekent
bovendien dat er geen lasnaden op de stof zichtbaar zijn.

PROFIELEN

 125 

 1
05

,5
 

 110 

105U
 145 

 130 

 1
25

 

125U

RAL 7016 Antraciet Inclusief

RAL 9016 Wit Inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium Inclusief

RAL 9001 Cream Inclusief

Inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend

OnderlijstGeleiders

Inclusief
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ZIP Standard

ZIP STANDARD is een hoogwaardig ritssysteem dat gebruik
maakt van onze aluminium inlay technologie om de stof
uitterekken en houdt het zelfs bij harde wind op zijn plaats.
ZIP STANDARD is verkrijgbaar in 4 formaten cassettes,
met een geleider uit één stuk en maakt gebruik van een
systeem van aluminium pijpen waarop de stoffen worden
gewikkeld. Als standaard, alle bevestigingsmiddelen in het
systeem zijn gemaakt van roestvrij staal. De kapsteun
van de onderlijst is gemaakt van zwart plastic, waardoor
het perfect harmoniseert met het systeem, ongeacht de
kleurversie gekozen door de gebruiker.

PROFIELEN

OnderlijstGeleiders
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 9
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RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend
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Doordat de afzonderlijke componenten compatibel zijn
tussen de systemen, hoeft de installateur en
servicemonteur minder reserveonderdelen mee te
nemen in het geval het noodzakelijk is om een van de
componenten te vervangen. Het versnelt ook het
leerproces om systemen te bedienen en te onderhouden.

Screen  
standard

PROFIELEN

OnderlijstGeleiders
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 9
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 95 

 9
5 RAL 7016 Antraciet inclusief

RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend
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ENV 45 S 10/15
ENV 45 S 20/15
ENV 45 S 30/15
ENV 45 S 20/26

ENV 45 S 10/15 SHORT

ENV 45 EVY 10/15
ENV 45 EVY 20/15
ENV 45 EVY 30/15

1035021
1037052
1039041

1032136
1037159
1039054
1041055
1043041

1032515
1037344

1110156
1111107
1112196
1114173
1115157

1110296
1111214
1112341
1114290

1032916
1037825
1041784
1045612

1032447
1037401
1039376
1043170
1045344

1110100
1111096
1112165
1114130
1116126

1032959
1037857
1039815
1045635

1110202
1110199
1111152
1111150
1112248
1114235
1152041
1025124
1025127
1025131

1110271
1110276
1111194
1111199
1112321
1112326
1114280
1116287

ENV Artistic 1 white
ENV Artistic 1 black
ENV Artistic 5 white
ENV Artistic 5 black

ENV Aura 1 white
ENV Aura 2 white
ENV Aura 15 white
ENV Aura 1 white C
ENV Aura 5 white C

ENV Cameleo 1 white
ENV Cameleo 2 white
ENV Cameleo 15 white
ENV Cameleo 1 white C
ENV Cameleo 5 white C

Sutio RTS 1 Pure
Sutio RTS 5 Pure
Sutio io 1 Pure
Sutio io 5 Pure
Smoove Origin 1 RTS
Smoove Origin 1 io

Connexoon RTS
Connexoon io
Tahoma

Motor 45 S, 10/15, mech. end limits
Motor 45 S, 20/15, mech. end limits
Motor 45 S, 30/15, mech. end limits
Motor 45 S, 20/26, mech. end limits

Motor 45 S, 10/15, SHORT

Motor 45 EVY, 10/15 with radio, elec. End limits
Motor 45 EVY, 20/15 with radio, elec. End limits
Motor 45 EVY, 30/15 with radio, elec. End limits

LT 50 Ceres 8/12 VVF 2,5 m
LT 50 Jet 10/12 VVF 2,5 m
LT 50 Atlas 15/12 VVF 2,5 m

LT 50 Ariane 6/17 RRF 3 m
LT 50 Jet 10/17 RRF 3 m
LT 50 Atlas 15/17 VVF 2,5 m
LT 50 Meteor 20/17 VVF 2,5 m
LT 50 Gemini 25/17 VVF 2,5 m

LT 50 Ariane 6/32 PA VVF 3 m
LT 50 Jet 10/32 PA VVF 2,5 m

Orea 50 WT 6/17
Orea 50 WT 10/17
Orea 50 WT 15/17
Orea 50 WT 25/17
Orea 50 WT 30/17

Maestria 50 WT 6/17 (6/32 RH - 1110299)
Maestria 50 WT 10/17 (10/32RH - 1111217)
Maestria 50 WT 15/17 (15/32RH - 1112344)
Maestria 50 WT 25/17

Altus 50 RTS 6/12
Altus 50 RTS 10/12
Altus 50 RTS 20/12
Altus 50 RTS 30/12

Altus 50 RTS 6/17
Altus 50 RTS 10/17
Altus 50 RTS 15/17
Altus 50 RTS 25/17
Altus 50 RTS 30/17

Orea RTS 6/17
Orea RTS 10/17
Orea RTS 15/17
Orea RTS 25/17
Orea RTS 35/17

Sunilus SCR io 6/17 (RH - 1033318)
Sunilus SCR io 10/17 (RH - 1038090)
Sunilus SCR io 15/17 (RH - 1040011)
Sunilus 50 io 30/17

Sunea Screen io 6/17
Sunea Screen io 6/32
Sunea Screen io 10/17
Sunea Screen io 10/32
Sunea Screen io 15/17
Sunea 50 io 25/17
Sunea 50 io 30/17
Sunea Screen 40 io 4/16
Sunea Screen 40 io 9/16
Sunea Screen 40 io 13/10

Maestria+ 50 io 6/17 (RH - 1110270)
Maestria+ 50 io 6/32
Maestria+ 50 io 10/17 (RH - 1111191)
Maestria+ 50 io 10/32
Maestria+ 50 io 15/17 (RH - 1112318)
Maestria+ 50 io 15/32
Maestria+ 50 io 25/17
Maestria+ 50 io 35/17

1-kanaals afstandsbediening wit
1-kanaals afstandsbediening zwart
5-kanaals afstandsbediening wit
5-kanaals afstandsbediening wit

1-kanaals wandafstandsbediening wit
2-kanaals wandafstandsbediening wit
15-kanaals wandafstandsbediening wit
1-kanaals muur afstandsbediening wit met klok
5-kanaals muur afstandsbediening wit met klok

1-kanaals afstandsbediening wit
2-kanaals afstandsbediening wit
15-kanaals wandafstandsbediening wit
1-kanaals muur afstandsbediening wit met klok
5-channel wall remote white with clock

1-kanaals afstandsbediening RTS
5-kanaals afstandsbediening RTS
1- kanaals afstandsbediening io
5-kanaals afstandsbediening io
1-kanaals wandafstandsbediening  RTS
1-kanaals wandafstandsbediening  io

Connexoon RTS
Connexoon io
Tahoma Smart Home

Article ArticleNaam Naam

Motors Accessoires
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Stoffen aanbod Serge 1% 1 15,9 - 66,6 31,2 - 71,32 ,2 - 12,8

Serge 10% 10 9,5 - 90,23 ,7 - 60,54 ,6 - 29,2

Serge 600 5 87,9 - 90,43 ,7 - 8,4 3,9 - 6,1

Serge 600 BO Lunar 0 66,6 - 93,86 ,2 - 33,70

Serge 600 BO Solar 0 28,4 - 76,9 18,2 - 67,34 ,3 - 11

Soltis 86 14 12 - 81 5 - 60 14 - 31

Soltis 88 8 11 -866 - 658 - 24

Soltis 92 4 10 - 91 6 - 70 2 - 20

Soltis B920 30 - 94 6 -700

3

Screen              

Copaco  
Serge 600 OF 5% 
Serge 1% 
Serge Ferrari  
Soltis 86 
Soltis 88 
Soltis 92 
Soltis Veozip 
Helio Screen 
Serge 3% 
Serge 1% 

Openheidsfactor

Prijs per m²

Stoffen 
parameters

Tourniquets  

Name         
Tourniquets 

ZIP Screen

Copaco  
Serge 600 OF 5% 
Serge 1% 
Serge BO Lunar  
Serge Ferrari  
Soltis 86 
Soltis 88 
Soltis 92 
Soltis Veozip 
Soltis B92 (Black Out) 
Helio Screen 
Serge 3% 
Serge 1% 

Black out of 0% Serge BO Solar Soltis B92
Serge BO Lunar

Of 1% Serge 1% Serge 1%
Of 3% Serge 3%
Of 4% Soltis 92
Of 5% Serge 600 Soltis EAZZip 
Of 8% Soltis 88
Of 10% Serge 10%
Of 14% Soltis 86

Collection Openess
As =
Solar 
absorptance %

Rs = 
Solar
Reflectance %

Ts =
Solar 
Transmittance

Serge 1%

Serge 3%

1
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Hoekprofielen

Afstandhouders
Kleuren 

Vierkante profielen

Inlay
RAL 7016 Antrasiet

RAL 9016 Wit

RAL 9006 Lichte Aluminium

RAL 9001 Cream

Other RAL 
Andere
- mat
- structureel
- glanzend

Extra’s

30

40 30

60

30 302020

ZIP Standard

35 35

28

60

28

60

LHTF HTF MHTF

Screen Standard

35

60

27
.7

27
.7

35 50.4

LHTF HTF MHTF

ZIP Pro - Alu / Solar / Inbouw

CTG

37

36

35
8.5

1710

40

2020

20
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Knikarmschermen

System overzicht

Silvi
knikarmscherm 

Panarea
knikarmscherm 

Besano
knikarmscherm 
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3.5m3m2.5m2m

Productafmetingen

max. 350 cm

max. 600 cm

24.0 cm

17
.8

 c
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15
.8

 c
m

3.5m3m2.5m

25.8 cm

2m

1m

1m

2m

2m

3m

3m
O
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t 
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Silvi

3° 4.5°
0° 0°

40° 42.5°

72° 78.5°

RAL 7016 Antraciet inclusief

RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend
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Productafmetingen en bevestiging

Plafondmontagesteun

Montage marges Hoekmontage

SI
LV

I

2.4 cm

2.4 cm

13 cm

13 cm

70 cm

16
 c

m

15.4 cm

12 cm

22
.8

 c
m

249. cm

20
.1

 c
m

15
.8

 c
m

22
8 

cm

15
.8

 c
m

26.1 cm 26.1 cm
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3.5m3m2.5m2m

3.5m3m2.5m2m

Panarea

 max. 350 cm

max. 600 cm

25.4 cm

25
.4

 c
m

25
.4

 c
m

22.2 cm

1m

1m

2m

2m

3m

3m
O

p 
he

t 
pl

af
on

d
O

p 
de

 m
uu

r

3° 4.5°
0° 0°

40° 42.5°

72° 78.5°

Productafmetingen

RAL 7016 Antraciet inclusief

RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend
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Productafmetingen en bevestiging

Plafondmontagesteun

Montage marges Hoekmontage

24.0 cm

17
.2

 c
m

15
.8

 c
m

18
.8

 c
m

15
.8

 c
m

26.6 cm 26.1 cm

70 cm

16
 c

m

15.4 cm

12 cm

22
.8

 c
m

2.4 cm

2.4 cm

13 cm

13 cm
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3.5m3m2.5m2m

Productafmetingen

max. 350 cm

max. 600 cm

24.0 cm

17
.8

 c
m

15
.8

 c
m

3.5m3m2.5m

25.8 cm

2m

1m

1m

2m

2m

3m

3m
O
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t 
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Besano

3° 4.5°
0° 0°

40° 42.5°

72° 78.5°

RAL 7016 Antraciet inclusief

RAL 9016 Wit inclusief

RAL 9006 Lichte Aluminium inclusief

RAL 9001 Cream inclusief

inclusief

Cassette kleuren

RAL Andere
mat/structureel/glanzend
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Productafmetingen en bevestiging

Plafondmontagesteun

Montage marges Hoekmontage

SI
LV

I

2.4 cm

2.4 cm

13 cm

13 cm

70 cm

16
 c

m

15.4 cm

12 cm

22
.8

 c
m

249. cm

20
.1

 c
m

15
.8

 c
m

22
8 

cm

15
.8

 c
m

26.1 cm 26.1 cm
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Ontwerpen

Zonne-energie

Internationale 
onderscheidingen

We besteden speciale aandacht aan het
uiterlijk van onze producten. De oplossingen
die wij bieden zijn producten die vele jaren
zullen dienen, het is dus erg belangrijk dat hun
ontwerp harmonieus, tijdloos en geschikt is aan
moderne gebouwen.

We zijn er trots op dat onze producten vele
internationale prijzen hebben gewonnen. We
maken elke inspanningen om ervoor te zorgen
dat al onze producten van de hoogste kwaliteit
zijn. Onze inspanningen zijn erkend door
internationale jury in wedstrijden zoals Reddot
design award, IF design award of A’design award.

We gebruiken onze deskundigheid in de
productie van micro fotovoltaische panelen
om de wereld de eerste systeem met een
toegepaste paneel aan te bieden. Het
paneel, in tegenstelling tot de gebruikte
oplossingen van nu, bedekt de hele cassette
en creeert een esthetische oplossing. Het
aantal fotovoltaische cellen is afgepast op
de batterij die in de cassette geplaatst is. Alle
componenten, het batterij oplaadsysteem,
radio communicatiesysteem en de batterijen
zijn zo geplaatst dat ze onzichbaar zijn voor
de gebruiker, maar tegelijkertijd eenvoudig in
demontage of vervanging..

Waarom 
Solarbreaker?

Zonne-energie

Ontwerpen

Internationale 
onderscheidingen
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Automatische
productie processen

Multifunctionele plotters voor het 
snijden van stoffen

Talrijke profielverwerking
stations

Kwaliteitscontrole

Productiebeheersysteem

Zeer nauwkeurige apparaten
voor naaien knikarmschermen 
stoffen

Een moderne
poederverfwinkel

Nauwkeurig stoflassen
apparatuur voor ZIP en
SCREEN-systemen

Een moderne productie-installatie is uitgerust
met automatische apparaten die zorgen voor het
verwerken van stoffen en profielen.

In de productie gebruiken we twee hoge prestatie
plotters die ons de mogelijkheid geven om de stoffen
in alle vormen te maken. SMRE SM-400-TA is een
machine die automatisch snijdt met een elektrische
mes die speciaal is ontworpen voor stoffen met hoge
nauwkeirigheid. SMRE SM-375-TA is een veelvoud
machine voor de grootte van de stoffen 8x4 meter.
De machine gerbuikt technologieen zoals een rond
mes, slepend mes, ultrasoon mes of laser.

Zaagmachines, kolomboren, automatische
machines voor het verwerken van profielen
door Emmegi - hierdoor past elke cassette
perfect en worden de gaten nauwkeurig
geboord.

Al onze producten worden op kwaliteit
gecontroleerd in elke productiefase. De
onderdelen die naar het magazijn gaan
worden op kwaliteit beoordeeld in elke fase
van de productie. En de nieuwe producten
die we introduceren aan onze klanten zijn
gecontroleerd op duurzaamheid, kwaliteit
en herhaalbaarheid.

In de productie, hebben we een systeem dat de tijd
van het bestellen verkort. Van het product tot
het starten van de productie. We bieden onze
klanten een intuitieve configurator die het risico
op fouten verkleint. Na dat de toezichthouder
de bestelling heeft bevestigd met een klik, gaat de
bestelling naar de productie. De klant heeft de
mogelijkheid om zijn bestelling te volgen tijdens
het productieproces, en wordt ook
geïnformeerd als er iets veranderd aan de
status van zijn bestelling. - Van acceptatie voor
de productie, via kwaliteitscontrole, tot aan de
verzending.

Uni-3 naaimachine met Durkopp Adler
867 hoofd en Durkopp Adler naaimachine
zorgen voor een veilige en gelijkmatige hechting,
hierdoor kreuken de stoffen niet en behouden ze
hun eigenschappen voor een lange tijd.

Poedercoating met een 3-traps automaat
wasmachine, die uitgerust is met een Proton II V
applicator, een olieoven met circulatie en een
circulatie droger, dat het mogelijk maakt om
profielen tot 6 meters lang te verven.

Dankzij het gebruik van machines in twee
technologieen voor lasbare stoffen: hoge
frequentie (Balacchi High Frequency lasmachine) en
warmelucht (SMRE SM-16-SA warmelucht
lasmachine), wij hebben ruime keuze in lasstoffen
en perfecte en duurzame lassen.
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Onze realisaties
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Nederland en België:
Desteny bijzondere raambekleding
Showroom: (allleen op afspraak)
Anthonie Fokkerstraat 1
3772MP Barneveld
www.desteny.nl
info@desteny.nl
+31(0)655 104 951

Polen:
www.solarbreaker.com
sales@solarbreaker.com
+48 531 077 253




