
Solidscreen® 
 

Weerbestendig 

Zonwerend 

Insectenwerend 

Energiebesparend 

Comfortverhogend 

Inkijkwerend 

 

 

De SolidScreen® is een speciaal type screen met geleiding van het doek via een ritssysteem in de zijgeleider. Dit brengt inte-

ressante voordelen met zich mee. De SolidScreen® is bijvoorbeeld in elke stand windvast en in gesloten stand zelfs insecten-

werend. Door de speciale ritsgeleiding kan de SolidScreen® ook dienen als windscherm onder bijvoorbeeld een terrasover-

kapping, balkon of tuinhuis. Bovendien beschermt de SolidScreen® als windscherm door zijn strakke afdichting ook perfect 

tegen de laagstaande zon. Als zonwering biedt de SolidScreen® een optimale bescherming tegen warmteontwikkeling in uw 

interieur.  
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Verticale zonwering 



 

Personaliseer uw scherm! 

De cassette is onder meer verkrijgbaar in 

zilverkleur. Een speciale behandeling 

(anodiseren) zorgt ervoor dat de natuurlijke 

kleur en glans van uw aluminium cassette 

behouden blijft ondanks weer- en tijdsinvloe-

den. U kunt ook kiezen voor een gemoffelde 

cassette in wit, crème, bruin of antraciet,  of 

voor een kleur die u volledig zelf bepaalt in 

glanslak, matte lak of structuurlak. 
 

Doeken 

Screendoek wordt geweven van glasvezeldra-

den en polyestergarens. Het doek heeft    

daardoor enigszins een open structuur. De 

uiterst sterke gecoate garens hebben een 

zeer lange levensduur. Standaard kan u    

kiezen voor satinédoek of een Soltis 86-doek. 

Wilt u nog een ander type doek, dan is dit 

eveneens mogelijk.  Dankzij deze uitgebreide 

doekkeuze, kan u kiezen uit een heel rijk 

kleurenpalet om zo uw screen volledig te 

personaliseren.  

 

Bediening  

De Solidscreen® is standaard geschikt voor 

elektrische bediening. Houdt u van gemak en 

comfort, dan kunt u uw screen uitbreiden 

met een draadloze handzender. Het toppunt 

van luxe is een scherm uitgerust met een zon

-/wind meter. Deze meter zorgt ervoor dat 

het scherm bij verschillende weersomstandig-

heden automatisch open of dicht gaat.  

 

De vormgeving  

De SolidScreen® is standaard verkrijgbaar in een afgeschuinde kast. 

De Solidscreen 105 en 125  kan verkregen worden in een afgeronde 

of vierkante kast. Ook de Solidscreen 95 is verkrijgbaar in vierkante 

kast. De Solidscreen® kan tot 5 meter breed worden ingezet. 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

Dankzij de io-homecontrol® technologie kan u al onze producten die in uw woning geïn-

stalleerd zijn, controleren en programmeren met TaHoma vanop uw computer, 

smartphone of tablet. 


