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S c re e n s

Z O N W E R E N D

W I N D V A S T

I N S E C T E N W E R E N D

V 5 9 9 - R i t z  s c r e e n



De V599-Ritz screen is een volledig windvast systeem. 

Over de volledige hoogte wordt het doek in geleiders 

vastgehouden, dus niet alleen op de onderlijst zoals 

bij bekende systemen. Het doek wordt als het ware 

geritst in de geleiders.

Het grote voordeel ten opzichte van bestaande 

screens is, dat het doek over de gehele hoogte 

gefixeerd is in de geleiders.

Veelzijdig en betrouwbaar Ritz-sluitsysteem

•  Overal toepasbaar voor particulier of 

 professioneel gebruik

•  Standaard met ingebouwde motor

•  Extra opties: afstandbediening,  

 wind- of zonnemeter

•  Elk denkbare maat van heel klein tot 

 maximaal 400 cm breed en 260 cm hoog 

 (600 cm in XL uitvoering).

• Standaard uitvoering: Technisch zilver, 

 ivoor (RAL 9001) en wit.

Het ritzsysteem is zowel voor particulier als 

voor projectmatig gebruik geschikt. Zeker voor

toepassingen waarbij er extreem grote maten 

benodigd zijn en waarbij de specificaties van normale 

screens te gering zijn. Door het ritzsysteem en de 

doordachte constructie is het mogelijk om screens 

te maken in extreem grote maatvoeringen.

Uw Verano® dealer:

De voordelen op een rij

• Lichtafsluitend: De zijgeleiding heeft geen 

 opening naar het doek, dus geen hinderlijk 

 zonlicht kan binnendringen.

• Strak en rimpelloos doek: Door de rits.

• Windvast: De originele rits in het systeem   

 houdt het scherm zo strak dat wind er geen 

 vat op krijgt. Voldoet aan Europese norm EN13561  

 (windweerstand klasse 3)

• Insectenwerend: Door de naadloze aansluiting   

 van het doek in de geleiders en de borstel in 

 de onderlijst, hebben insecten geen kans.

V599-Ritz screen zijgeleiding


