
Trento® & Trentino® 

 

Deze unieke schermen, met hun speelse en moderne vormgeving, hebben speciale 

montagesteunen. Deze zijn voor zowel muur als plafondbevestiging geschikt. Denk 

bv. aan montage onder balkons. Bovendien zijn de montagesteunen voorzien van 

een inhaaksysteem die de montage van het scherm makkelijker maken.  

De maximale afmeting van de Trento® is 600 cm breed bij een uitval van 350 cm. 

De maximale afmeting van de Trentino® is 550 cm breed bij een uitval van 250 cm 

of 500 cm breed bij een uitval van 300 cm. 
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Knikarmscherm 



 

De armen 

De armen van deze knikarmschermen zijn 

zeer stabiel en sterk. Ze zijn gemaakt van 

hoogwaardig aluminium profiel en voorzien 

van 2 kabels en sterke veren. Alle bouten, 

moeren en assen zijn van roestvast staal en 

de vorken zijn van smeedwerk. Door een 

nieuw armstelsysteem kunnen de knikarmen 

in gesloten stand heel eenvoudig en optimaal 

horizontaal gesteld worden. 

 

Techniek 

De armen van de Trento® zijn bevestigd aan 

twee robuuste aluminium steunen met    

inhaaksysteem, die op de gevel of aan het 

plafond worden gemonteerd. Door de unieke 

constructie van het scherm is het mogelijk 

het scherm in vele standen in te stellen,   

zodat uw terras en/of raampartij altijd van 

schaduw kan worden voorzien.  

De in te stellen hoek bij een Trento® is bij 

muurmontage 0-70 graden en bij plafond-

montage 20-90 graden.  

De in te stellen hoek bij een Trentino® is bij 

muurmontage 5-70 graden en bij plafond-

montage 18-90 graden. 

 

Personaliseer uw scherm! 

Om uw Trento® of Trentino® een persoon-

lijk tintje te geven en perfect af te stemmen 

op uw omgeving kunt u een keuze maken uit 

het enorme aanbod van zonweringdoek. 

Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek 

van een uitstekende kwaliteit. Behalve zon-

werend is het materiaal vuil- en waterafsto-

tend. Daarnaast beschermt het doek u tegen 

UV-straling en houdt het doek, afhankelijk 

van de doekkeuze, tot meer dan 90% van de 

zonnewarmte tegen. 

 

 

De Trento® en Trentino® zijn onder meer 

verkrijgbaar in   zilverkleur. Een speciale       

behandeling (anodiseren) zorgt ervoor dat 

de natuurlijke kleur en glans van uw alumini-

um   cassette behouden blijft       ondanks 

weer- en tijdsinvloeden. U kunt ook stan-

daard    kiezen voor een gemoffelde cassette 

in wit, crème of grijze structuurlak of voor 

een kleur die u volledig zelf bepaalt in glans-

lak, matte lak of structuurlak. Verder kan de 

Trentino® ook verkregen worden in sepia 

bruin of zwart. 

Trento®  Trentino®  

268 mm 235 mm 

195 mm 180.5 mm 

Bediening  

De Trento® en Trentino® zijn standaard  geschikt voor elektrische 

bediening. Houdt u   echter van gemak en comfort, dan kunt u het 

scherm 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 weersomstandigheden 

automatisch uitgaat of wordt ingetrokken.  

 

 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

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

uw woning geïnstalleerd zijn, controleren en programmeren met Ta-

Homa vanop uw computer, smartphone of tablet. 


