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Bij Winsol hebben we maar één doel: je huis klaar 
maken voor de toekomst. Dat begint bij het zoeken  
naar oplossingen die jou een maximaal comfort 
bezorgen en van jouw huis een energiebewuste 
omgeving maken. Daarom werken we steevast met 
kwalitatieve producten die niet alleen het oog strelen, 
maar ook een leven lang meegaan.

144 JAAR BELGISCHE KWALITEIT
Kwaliteit is één van de belangrijkste kenmerken van 
Winsol. Dit wordt dagelijks weerspiegeld in onze  
producten dankzij onze jarenlange knowhow in combi-
natie met een 100 % Belgische productie. Meer dan 140 
jaar is Winsol nog steeds op en top Belgisch. Ons eigen 
hoogtechnologisch machinepark maakt het mogelijk 
om iedere woning te voorzien van een product op maat.

Door zelf te produceren kunnen we de nadruk leggen 
op precisie en afwerking, wat dan weer de kwaliteit 
van jouw eindproject ten goede komt. Alle producten 
worden via een uitgekiend productieproces vervaardigd 
uit hoogwaardige grondstoffen. Hierbij leggen we de 
nadruk op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid, waar-
door we telkens opnieuw producten kunnen afleveren 
waar jij heel lang van kunt genieten.

STREVEN NAAR INNOVATIE
Doorheen de jaren evolueerde het productgamma van  
Winsol van houten rolluiken naar SolarFix screens op 
zonne-energie. Ook nieuwe productlijnen zoals ramen 
en deuren, zonwering, garagepoorten en terrasoverkap-
pingen kenden hun introductie. Het voortdurend 
streven naar innovatie resulteert in hoogwaardig 
maatwerk, met grote zorg voor design en duurzaam-
heid. Winsol speelt tot op vandaag een toonaangevende 
rol in de bouwsector en is jouw betrouwbare partner in 
ruwbouw, nieuwbouw en renovaties.

Bij Winsol dagen we onszelf steeds opnieuw 
uit in de zoektocht naar vernieuwende 
oplossingen. We stellen jouw comfort 
voorop en weten iedere uitdaging succesvol 
aan te pakken. Al meer dan 140 jaar maken 
onze vakspecialisten dat elke dag voor  
jou waar.

WINSOL MAAKT JE WONING COMPLEET
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GARAGEPOORTEN TERRAS-
OVERKAPPINGEN

ROLLUIKENRAMEN EN 
DEUREN

RAAMDECORATIEZONWERING

DEUREN

ROLLUIKEN

POORTEN

SCREENS

COMFORT
 
Van een huis jouw thuis maken 
en vervolgens op een comforta-
bele manier genieten van de tijd 
die je er doorbrengt. Dat vinden 
we belangrijk. Denk hierbij 
niet enkel aan gebruiksgemak 
en automatisatie, maar ook 
aan beperkt onderhoud, stille 
motoren, lucht- en waterdicht-
heid, geluidswering en isolatie.

VEILIGHEID
 
Glas dat schadelijke zonne- 
stralen filtert, water- en UV- 
afstotende doeken voor 
zonwering, screenmotoren met 
obstakeldetectie, vingerklem-
beveiliging voor garagepoorten, 
inbraakwerende raamprofielen 
en beglazing, kiepramen met 
anti-foutbediening... Elke dag 
ontwikkelen we producten 
waarbij jouw veiligheid en die 

van je gezin centraal staan.

ENERGIEBEWUST
 
Innoveren en denken aan de 
toekomst is ook denken aan het 
milieu. Vandaag hebben we al 
profielen die perfect geschikt zijn 
voor passieve of zelfs energie-
neutrale woningen, zonder in te 
boeten aan design of budget. Zo 
zorgt Winsol niet enkel voor jouw 
comfort, maar dragen we ook 
ons steentje bij tot een groenere 
wereld.

ONZE MERKPIJLERS

PRODUCTGAMMA
Van deuren, ramen en screens tot terrasoverkappingen: bij Winsol is het eenvoudig om je woning en terras in 
een uniform geheel uit te rusten. We gebruiken exact dezelfde materialen en kleuren voor je screens,  
ramen, deuren en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal geproduceerd en gelakt in de Winsol-productiecentra, 
volgens strikt opgelegde Europese kwaliteitsnormen. Zo garanderen we een uniforme en kwalitatieve uitstra-
ling van jouw woning.

SCREENS

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

SCREENS

RAMEN

SCHUIFRAMEN

WINSOL MAAKT JE WONING COMPLEET
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Zonder Winsol-screen Met Winsol-screen

28 % 48 %
12 %

24 %

12 %

85 %
5 %

10 %

5 %

5 %

WINSOL-SCREENS
DESIGNZONWERING VOOR ELKE WONING

WAAROM SCREENS?
‘Screens’ is de verzamelnaam voor verticale 
zonwering die langs de buitenzijde voor 
glazen oppervlakken geplaatst wordt. Deze 
buitenzonwering zorgt voor een optimale 
warmte- en lichtregeling bij ramen en glazen 
deuren, waardoor op een duurzame wijze  
het leef- en werkcomfort binnenshuis 
verhoogd wordt. Door de zonwering aan 
de buitenkant van de ramen te plaatsen, in 
tegenstelling tot gewone verduistering aan  
de binnenkant, wordt tot 85 % van  
de zonnewarmte uit de woning gehouden.

EFFICIËNT EN 
MILIEUVRIENDELIJK KOELEN
Tijdens de warme zomermaanden kan de zon 
die binnenvalt je woning heel snel onaange-
naam warm maken. Wist je dat het drie keer 
meer energie kost om je huis af te koelen 
dan te verwarmen? De screens van Winsol 
houden ongewenste warmte buiten en helpen 
je daardoor te besparen op je energiefactuur. 
Jij houdt je woning of kantoor heerlijk koel, 
zonder nood aan een energieverslindende 
airco. Dat is niet enkel goed voor je porte-
monnee, je draagt ook mee zorg voor  
het milieu door je CO2-uitstoot te beperken.

+  weinig tot geen energieverbruik

+ geen onderhoudskosten

+  zowel voor renovatie als nieuwbouw

+  stijlvolle oplossingen

+  tegelijk ook lichtregelend

+  houdt tot 85 % zonnewarmte buiten

SCREENS

- hoge energiefactuur

- jaarlijkse onderhoudskosten 

- prominent zichtbaar

- lawaaierig

- kap- en breekwerk nodig

-  CO2-uitstoot

AIRCO

VS
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WINSOL-SCREENS
MINIMALE INKIJK,  
MAXIMALE LICHTINVAL
Met onze screens profiteer je optimaal van het heerlijke 
zonlicht. Winsol biedt screens die een maximum aan 
lichtinval combineren met een minimum aan inkijk. 
Liever gedeeltelijke of volledige verduistering? Ook dat 
vind je in ons uitgebreide gamma: de openingsfactor 
bepaalt hoeveel licht doorgelaten wordt, waarbij 0 % 
een totale verduistering biedt. Winsol-screens zorgen 
trouwens ook voor extra UV-bescherming. Zo worden 
zowel jijzelf als je interieur afgeschermd van schadelijke 
zonnestralen.

VEILIG WINDVAST
De SolFix-screens zijn langs beide zijden uitgerust 
met een specifieke afboording en stevige rits. Dit 
systeem zorgt ervoor dat de screendoek in elke positie 
gespannen staat, waardoor het probleemloos hoge 
windsnelheden doorstaat. Het windvaste ritssysteem 
heeft als bijkomend voordeel dat de screens in gesloten 
toestand 100 % insectenwerend zijn. Overweeg je  
de installatie van een hor of vliegenraam? Met een 
Winsol SolFix-screen wordt deze investering overbodig.

SOLFIX
Het ritssysteem van  
de SolFix-screens houdt  
het doek in elke positie strak, waardoor het 
voldoet aan de hoogste Europese CE-norm in 
windresistentie: windklasse 3 (6 Beaufort).

SOLSCREEN
De SolScreen-buitenzonwering heeft 
geen ritssysteem en fungeert dankzij 
zijn subtiel afgerond design als een eenvoudig 
schild tussen het zonlicht en de beglazing. Op die 
manier creëert deze elegante en efficiënte zonwe-
ring een optimale lichtinval in de woning.

Een minimum aan inkijk met perfect zicht naar buiten.
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RENOVATIE NIEUWBOUW

met extra elektrische kabels zonder nieuwe elektrische kabels -

SolFix 90 RE

Max. breedte: 3,6 m 
Max. uitval: 2,5 m  
Max. oppervlakte: 8 m²

SolarFix 90 RE

Max. breedte: 3,6 m 
Max. uitval: 2,5 m  
Max. oppervlakte: 8 m²

-

SolFix 110 RE

Max. breedte: 4 m 
Max. uitval: 3 m 
Max. oppervlakte: 12 m²

SolarFix 110 RE

Max. breedte: 4 m 
Max. uitval: 3 m 
Max. oppervlakte: 12 m²

SolFix 110 IN

Max. breedte: 4 m
Max. uitval: 3 m
Max. oppervlakte: 12 m²

SolFix 110 AR

Max. breedte: 4 m 
Max. uitval: 3 m 
Max. oppervlakte: 12 m²

- -

SolFix 125 RE

Max. breedte: 6 m 
Max. uitval: 6 m 
Max. oppervlakte: 18 m²

-

SolFix 150 AR

Max. breedte: 6 m 
Max. uitval: 6 m 
Max. oppervlakte: 18 m²

- -

RENOVATIE- EN NIEUWBOUWOPLOSSINGEN
Het diverse gamma aan Winsol-screens biedt voor elke woning een oplossing, of het nu gaat om nieuwbouw  
of renovatie. Onze screens voor nieuwbouw zijn geschikt voor ramen die nog geplaatst moeten worden en waar-
voor nieuwe uitsparingen in de gevel gemaakt worden. Screens voor renovatie worden later bevestigd aan reeds 
bestaande ramen, met een minimale impact op het uitzicht van de gevel.

RE: recht

IN: ingebouwd

AR: afgerond

Andere merken: de behuizing steekt uit de dag.Winsol: SolFix 90 RE in de dag geplaatst

Systeem beschikbaar met zonnepaneel (SolarFix)
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De rechthoekige behuizing van 
SolFix 90 RE heeft een diepte 
van 90 mm en past daardoor 
perfect in de dagmaat van de 
meeste woningen. Zo creëert 
Winsol een stijlvolle oplossing 
die niet uitspringt ten opzichte 

van de gevel.
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SOMFY
Voor een ultiem comfort en de hoogste 

veiligheid doet Winsol al jaren beroep 
op Somfy, Europees marktleider in 

zonweringmotorisatie. Onze zonweringen 
zijn standaard uitgerust met betrouw-

bare Somfy-motoren en draadloze 
io-homecontrol bediening. Hiermee stel 

je de ingebouwde motor, ledverlichting of 
verwarming met één druk op de knop in 

de gewenste positie. Ook wanneer je niet 
thuis bent bedienen de optionele  

io-sensoren automatisch screens, luifels 
en terrasoverkappingen naar de meest 

koelende of veiligste positie. 

1 

2  

3 

4

INTELLIGENTE  
MOTOREN EN BEDIENING
DRAADLOZE BESTURING MET IO-HOMECONTROL

DRAADLOOS COMFORT MET IO
Somfy io-homecontrol is de nieuwe standaard voor een veilige en 
toekomstgerichte bediening van je motoren en accessoires. Motoren met 
io maken niet alleen gebruik van een unieke, onkraakbare code-encryptie, 
maar geven ook een terugkoppeling naar de zender die het commando 
verstuurt.
      

OBSTAKELDETECTIE EN AUTOCORRECTIE
De nieuwe Somfy Maestria-motor installeert zelf de hoogste en laagste 
positie van je screens en houdt het doek strak door de instellingen op 
regelmatige basis te corrigeren. Ingebouwde obstakeldetectie zorgt voor 
extra veiligheid en een langere levensduur van de screen en de motor.

AUTOMATISCHE EN DRAADLOZE STURING
De nieuwe Sunis Wirefree II io-zonnesensor stuurt automatisch de positie 
van de screens aan op basis van lichtmeting en houdt de woning aan-
genaam koel. Slecht weer terwijl je niet thuis bent? Geen nood: de Eolis 
Sensor Wirefree io-windsensor plaatst alle screens in een veilige positie bij 
hevige windstoten. Zo voorkom je schade én ben je altijd gerust.

BEDIENING MET SMARTPHONE OF TABLET
Met de wifi-bridge Connexoon io bedien je via de gratis app zonwering, 
verlichting, garagedeuren en poorten gemakkelijk vanuit je zetel of van 
waar ook ter wereld.

Een selectie van het nieuwe gamma Somfy io hand- en wandzenders
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SOLARFIX
BUITENZONWERING MET ESTHETISCH INGEWERKT ZONNEPANEEL

Het Winsol SolFix-gamma is nu beschikbaar in  
combinatie met een zonnepaneel dat is ingewerkt 
in de kast en bij gesloten toestand de onderlat van 
de screen bedekt. Dat resulteert in een strakke en 
elegante buitenzonwering waar jij de voordelen van 
plukt: deze screen werkt een recordaantal dagen 
zonder zon en dankzij de twee strak weggewerkte 
zonnepanelen ervaar je geen lichtverlies. Zo biedt 
Winsol jou de meest esthetische én ecologische 
oplossing op de markt. Met de SolarFix screens won 
Winsol in 2020 voor het tweede opeenvolgende jaar 
een prestigieuze Red Dot Design Award.

IDEALE RENOVATIE-OPLOSSING
Dankzij het ingebouwde zonnepaneel heeft de SolarFix 
geen kabel nodig om de motor aan te sturen en wordt 
deze screen zonder enig kap- of breekwerk bij elke woning 
geplaatst. Dat maakt het de ideale oplossing voor renovatie: 
in oudere of zelfs recentere woningen waar geen elektriciteit 
voorzien is aan de ramen, kan je dankzij de twee zonne- 
panelen toch genieten van elektrische buitenzonwering.

KRACHTIGE BATTERIJPRESTATIES
De SolarFix-screens zijn uitgerust met een 4 Ah-batterij, 
wat ervoor zorgt dat ze dankzij een grotere totale hoe-
veelheid lading bijna dubbel zo performant zijn als andere 
buitenzonweringsystemen. 

De grotere opslagcapaciteit van de batterij laat de screens 
toe tot tweemaal zoveel cycli te doen, terwijl de maximale 
oppervlakte van het doek maar liefst 12 m2 kan bedragen.

Winsol batterij: 4,0 Ah Andere screens: 2.0Ah tot 2.2Ah
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DESIGN VOOR ELKE GEVEL
Zoals alle Winsol-producten zijn onze 
SolarFix-screens vervaardigd uit hoogwaar-
dige materialen en zijn ze een ware streling 
voor het oog. De batterij zit mooi weggewerkt, 
terwijl beide zonnepanelen ingewerkt zijn in 
de kast. In tegenstelling tot andere merken, 
waarbij de fotovoltaïsche cel op de kast 
bevestigd wordt, zorgt het verzonken profiel 
ervoor dat er geen lichtinval verloren gaat.

Winsol Andere merken

De SolarFix-collectie bestaat uit vier kwalitatieve afwerkingen:

STANDAARD 
ASYMMETRISCH 
De 2 zonnepanelen worden 
discreet links of rechts naast 
elkaar ingewerkt. Hierdoor 
creëer je een asymmetrische 
look.

STANDAARD 
SYMMETRISCH 

Eén zonnepaneel wordt links 
en één wordt rechts in de be-
huizing ingewerkt. Het geheel 
is een perfect symmetrisch 
design.

BLACK BELT 
De beide panelen worden 
links en rechts naadloos 
ingewerkt, met een qua 
kleur passende zwarte band 
tussen beide zonnecellen. Een 
symmetrisch design met een 
unieke finishing touch.

COLOUR 
De beide panelen worden 
links en rechts naadloos inge-
werkt en bedrukt met één van 
de 23 RAL kleuren die perfect 
passen bij de lakkleur van de 
behuizing. De beide panelen 
vormen een harmonieus 
geheel met de screenkast.
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SCREENS IN  
ELKE STIJL

Of je nu kiest voor een strakke woning met minimalistisch karakter, een landelijke 
bouwstijl met authentieke charme of iets daar tussenin: Winsol-screens zijn er voor 
elke woning en elke stijl. 

De compacte SolFix RE-screens passen met hun strakke behuizing en fijne zijgeleiders 
perfect bij moderne woningen, terwijl de afgeronde behuizing van de SolFix AR-screens de 
ideale match is voor landelijke stijlen.

12 WINSOL SCREENS



SolFix RE 
screen met rechte behuizing.

SolFix AR 
screen met afgeronde behuizing.
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GENIET NOG MEER  
VAN JE PERGOLA

 
Wist je dat Winsol ook screens 

heeft voor terrasoverkappingen?  
Een afsluiting biedt meer privacy, 

beschermt tegen frisse briezen  
en zorgt ervoor dat je optimaal  

van je terras kan genieten,  
ongeacht het weer.
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Afhankelijk van de beoogde functie kies je 
uit verschillende soorten screendoeken. 
Welke graad van bescherming tegen de 
instralende zon wens je? Transparante 
of verduisterende screendoeken? Is een 
bepaalde brandclassificatie opgelegd? 
Wij begeleiden je graag door de verschil-
lende mogelijkheden. 

Winsol-screendoeken bestaan uit glasvezels 
of polyester en zijn omhuld met PVC. Al onze 
doeken zijn schimmelwerend, vuilafstotend  
en quasi onderhoudsvrij. Dankzij een uitge-
breid assortiment van meer dan 200 doeken, 
variërend in kleur en transparantie, is er  
een passende screen voor elke gevel en  
elk interieur.

SERGÉ GLASVEZELDOEKEN
Deze glasvezeldoeken zijn geweven uit glasvezeldraden en omhuld  
met een PVC-coating, waardoor ze UV-beschermend, schimmelwerend,  
vuilafstotend en brandwerend zijn. Je kiest zelf de openingsfactor,  
waardoor de doeken meer of minder privacy bieden. 

EINDELOZE KEUZEMOGELIJKHEDEN
KIES JE IDEALE SCREENDOEK

POLYESTERDOEKEN
Geweven uit polyestergaren van hoge treksterkte, omhuld met  
een PVC-coating: deze doeken zijn schimmelwerend, brandwerend  
en beschikbaar in meer dan 50 monochrome kleurvariaties  
met verschillende dichtheden.

Kies uit meer dan 50 kleurvariaties. De meest populaire kleuren zijn beschikbaar 
met een openingsfactor van 10 %, 5 %, 1 % en 0 % (verduisterend). Er is altijd een 
passende screen om de zon te weren of voldoende privacy te bieden. 

De Soltis polyesterdoeken zijn beschikbaar in openingsfactoren 
van 15 %, 8 %, 4 % en 0 % (verduisterend).

Verduisterende screendoeken bestaan in meerdere kleuren met 
steeds een lichtwerende grijze coating langs de binnenzijde.

VERDUISTERENDE DOEKEN
Slaap- en badkamers kunnen volledig verduisterd worden dankzij  
100 % lichtwerende screendoeken, geweven uit glasvezel of polyester. 

SCREENDOEKEN MET CRISTAL PVC-VENSTER
Door een screen te combineren met een doorzichtige PVC-strook  
van 120 cm hoog, creëer je een doorkijkvenster dat bovendien extra 
bescherming biedt tegen regen en wind. Dit Cristal-screenvenster is  
ook een populaire afsluiting voor terrasoverkappingen.
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Op zoek naar de ideale kleur voor jouw screens die perfect 
past bij je ramen en deuren? Kies dan uit het ruime aanbod 

aan Winsol-lakkleuren. De kleuren zijn uniform over alle  
Winsol-ramen, -deuren en -screens heen. Je geniet  

bovendien van 10 jaar kleurgarantie.

De metalen profielkast, geleiders en onderlat van Winsol-screens 
bestaan uit geëxtrudeerd aluminium en worden gepoederlakt 

naar keuze, aangepast aan jouw ramen. Naast 12 populaire 
standaardkleuren die beschikbaar zijn zonder meerprijs, kan je 

ook kiezen uit meer dan 200 andere RAL-kleuren en afwerkingen.

6 REDENEN OM VOOR WINSOL- 
LAKAFWERKING TE KIEZEN
• Winsol heeft een eigen lakkerij en jarenlange 

ervaring met poeder- en natlakken

• Gelakte Winsol-ramen, -deuren en -screens  
hebben identieke kleuren

• Structuurlak biedt een erg hoge krasvastheid

• Extra kleurvastheid met 60 micron laagdikte

• 12 populaire lakkleuren (incl. 3 structuurlakken) en 
anodisé naturel zijn zonder meerprijs beschikbaar

• Meer dan 200 andere lakkleuren optioneel 
beschikbaar in glanzende, matte, metallic of 
structuurafwerking

12 POPULAIRE STANDAARDKLEUREN 
+ ANODISÉ NATUREL

Licht  
ivoorkleur
RAL 1015

Gitzwart 
structuur
RAL 9005 ST

Anodisé 
naturel

Blank 
aluminium
RAL 9006

Kwartsgrijs 
structuur
RAL 7039 ST

Antraciet- 
grijs  
RAL 7016

Grijs  
aluminium
RAL 9007

Grijsbruin 

RAL 8019

Antraciet- 
grijs  
structuur
RAL 7016 ST

Zuiver wit 

RAL 9010

Crèmewit
 
RAL 9001

Lichtgrijs
 
RAL 7035

Gitzwart

RAL 9005

EINDELOZE KEUZEMOGELIJKHEDEN
KIES JE PERFECTE LAKKLEUR
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SOLARFIX STANDARD
(symmetrisch of asymmetrisch) SOLARFIX BLACK BELT SOLARFIX COLOUR

90 RE 110 RE 90 RE 110 RE 90 RE 110 RE

Plaatsing op of in de dag op of in de dag op of in de dag

Behuizing rechte kast rechte kast rechte kast

Afmeting behuizing H x D 135 x 90 mm 155 x 110 mm 135 x 90 mm 155 x 110 mm 135 x 90 mm 155 x 110 mm

Maximale breedte 3,6 m 4 m 3,6 m 4 m 3,6 m 4 m

Maximale hoogte 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m

Maximale doekoppervlakte 8 m² 12 m² 8 m² 12 m² 8 m² 10 m²

Screensysteem met rits ja ja ja ja ja ja

Minimale windresistentie 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort

Insectenwerend in gesloten stand ja ja ja ja ja ja

Motor en zender Somfy RTS 12V Somfy RTS 12V Somfy RTS 12V Somfy RTS 12V Somfy RTS 12V Somfy RTS 12V

Aantal ingebouwde zonnepanelen 2 2 2 2 2 2

Vermogen ingebouwde NiMH-batterij 4 Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah

Standaard aantal RAL-kleuren 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé

Standaard kleurbedrukking  
zonnepaneel --- --- --- --- 22 22

RAL-kleuren in optie (meerprijs) > 200 > 200 > 200 > 200 --- ---

NEW!

KEUZEGIDS SCREENS
RE: recht

AR: afgerond
IN: ingebouw

FD: zonder  
achterwand

SOLARFIX:  
INGEBOUWDE ZONNE-
PANELEN  + RITSSYSTEEM 
+ RECHTE KAST
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SOLFIX RE SOLFIX AR SOLFIX IN

90 RE 110 RE     125 RE            110 AR 150 AR 110 IN

Plaatsing op of in de dag op of in de dag onzichtbaar (in de spouw)

Behuizing rechte kast afgeronde kast rechte kast / ingebouwd

Afmeting behuizing H x D 90 x 90 mm 110 x 110 mm 125 x 125 mm 110 x 110 mm 150 x 150 mm 134 x 110 mm

Maximale breedte 3,6 m 4 m 6 m 4 m 6 m
4 m

 

Maximale hoogte 2,5 m 3 m 6 m 3 m 6 m 3 m

Maximale doekoppervlakte 8 m² 12 m² 18 m² 12 m² 18 m² 12 m²

Screensysteem met rits ja ja ja ja ja ja

Minimale windresistentie 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort 6 Beaufort

Insectenwerend in gesloten stand ja ja ja ja ja ja

Somfy-motor met wandbediening standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Somfy-motor met io /  
obstakeldetectie optie / optie optie / optie optie / optie optie / optie optie / optie optie / optie

Manuele bediening met zwengel optie (≤ 3 m²) optie (≤ 3 m²) --- optie (≤ 3 m²) --- ---

Standaard aantal RAL-kleuren 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé

RAL-kleuren in optie (meerprijs) > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200

SOLSCREEN

1060 AR 1073 AR 1085 AR 1125 AR 1000 FD

Plaatsing op of in de dag
ingebouwde kast  

zonder achterwand
Behuizing afgeronde kast afgeronde kast afgeronde kast afgeronde kast

Afmeting behuizing H x D 60 x 60 mm 73 x 73 mm 85 x 85 mm 125 x 125 mm 100 x 100 mm

Maximale breedte (gekoppeld) 2,5 m 2,3 m 3,3 m (6 m) 3,3 m (6 m) 3,1 m (5 m)

Maximale hoogte 1,5 m 1,7 m 3 m 3 m 3 m

Maximale doekoppervlakte 3,3 m² 3,9 m² 7,6 m² 10 m² 10 m²

Screensysteem met rits --- --- --- --- ---

Minimale windresistentie 5 Beaufort 5 Beaufort 5 Beaufort 5 Beaufort 5 Beaufort

Insectenwerend in gesloten stand --- --- --- --- ---

Somfy-motor met wandbediening standaard standaard standaard standaard standaard

Somfy-motor met io / obstakeldetectie optie / --- optie / --- optie / --- optie / --- optie / ---

Manuele bediening met zwengel optie optie optie optie optie

Standaard aantal RAL-kleuren 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé 12 + anodisé

RAL-kleuren in optie (meerprijs) > 200 > 200 > 200 > 200 > 200

SOLFIX:  
RITSSYSTEEM + 
RECHTE / AFGERONDE /  
INGEBOUWDE KAST

SOLSCREEN:  
ZONDER RITSSYSTEEM + 
AFGERONDE KAST

NEW!
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Bij Winsol hebben we meer dan 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve 
oplossingen bieden en topkwaliteit leveren. Vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing.

Onze realisaties zijn altijd volledig op maat. We werken alleen maar met duurzame materialen 
en vooruitstrevende technologieën. Winsol won 2 jaar op rij de Red Dot Design Award voor 

het design van de Pergola SO! (2019) en de SolarFix screens (2020). Daarnaast zijn we ook 
patenthouder van de Lumisol en Squaro luifels met ingebouwde verlichting.

GARAGEPOORTEN RAAMDECORATIE TERRAS-
OVERKAPPINGEN

ROLLUIKENRAMEN EN 
DEUREN

ZONWERING

Nog vragen over zonwering?
Stel ze gerust.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be


