
Zonnescherm in volledige cassette

Gewoon 
 van het leven genieten!

 “ Zon, lucht 
en licht :  

 ik verzet ge
en, lucht en 

licht :  

 verzet ge
en

 verzet ge
en

         voet meer! ”

L O O K 
TOSCANA



De bloemen hebben water gekregen, de rosé 

staat koud, nu mag de zomer tonen wat hij in zijn 

mars heeft. En als de zon vanavond lager staat, 

open ik het zonnescherm nog een beetje verder. 

De TOSCANA onderscheidt zich door zijn elegante design en vele doordachte tech-
nische details. Met een maximale breedte van 550 cm en een maximale uitval van 

300 cm is de TOSCANA een ideaal zonnescherm voor terrassen en balkons. 

Met een van onze talrijke zonneschermdoeken en onze grote keuze aan 
framekleuren creëert u op uw balkon of terras een zuiderse sfeer. *

max. 
80°

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren 
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

“ … eindelijk tijd 

     voor mezelf ! ”

Door de speciale constructie van de TOSCANA 
kan bij de montage een grotere uitvalshoek 
worden ingesteld:

Bevestiging / aandrijving Motor Windwerk

Wand- of 
plafondmontage

5 - 80 ° 5 - 45 °

De ideale oplossing voor bescherming 
tegen zon en inkijk!



Look Toscana – volledige cassette

Voorlijstbevestiging en voorlijst

De extreem hoge veerspanning van de 
knikarmen garandeert een perfect strak 
gespannen doek

Voor nog meer comfort kunt u 
uw TOSCANA uitrusten met:

 ◗ afstandsbediening

 ◗ weerautomaat *

 ◗ ledstrip

 ◗ steunpoten 

VOLLEDIGE 
CASSETTE 
De 13 cm hoge cassette beschermt het 
doek rondom en zorgt ook bij montage aan 
een plafond, dakoverstek of balkon voor 
een harmonisch uitziend geheel. Knikar-
men met een extreem hoge veerspanning 
zorgen voor een strak gespannen doek. In 
de armscharnieren zorgt een kunststof 
ommanteling voor een langere levensduur 
door de dubbele staaldraden te beschermen 
tegen vuil en corrosie.

Technische 
details 

 ◗ De TOSCANA wordt door middel 
van twee buitenliggende consoles 
aan wand of plafond bevestigd. De 
montage van de consoles is variabel, 
omdat ze zijwaarts kunnen worden 
verschoven (zie afb.). Dit vergemak-
kelijkt de installatie.

 ◗ Het doekafdekprofiel zorgt voor een 
elegante afdekking van de doekrol.

Consoles

Doekafdekprofiel



Certificering
TÜV-gekeurde 
veiligheid
(tot 500 cm breedte
en 300 cm uitval)

Kwaliteit en techniek 
volgens CE-norm

Geproduceerd 
en gemonteerd 
in Duitsland

Montage

Wand

Plafond

Dakspar
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Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon 
 van het leven genieten!

Technische kenmerken

T E C H N I E K

TYPE VOLLEDIGE CASSETTE
Breedte 1-delig max. 550 cm
Koppelsystemen –
Uitvaldieptes (mo-
gelijke armlengtes)

150 / 200 / 250 / 300   cm
speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes 
(tot op de centimeter)!

Aandrijving Motoraandrijving (elektromotor), 
windwerk (wormwieloverbrenging) desgewenst 
mogelijk (minderprijs)

Leveringsomvang, 
bevestiging

– incl. wandconsoles voor beton 
 B25 C20/25 (voor pluggen: FAZ II M12)
– BELANGRIJK! Geef bij de bestelling a.u.b. aan 
 of het om een wand- of plafondmontage gaat.

Framekleuren – keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken 
 (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– zilverkleurig natuur: E6 / EV 1 geëloxeerd; 
 detailelementen zilverkleurig RAL 9006
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

Zonnescherm-
doeken

– uit onze LEWENS-collectie
– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs)
– kwaliteitsnaaigaren Tenara

Volant – standaard zonder volant
– volant mogelijk (meerprijs)

Extra uitrusting 1. draadloze afstandsbediening / elektromotor 
met geïntegreerde draadloze techniek

2. zon-/wind-/regenautomaat
3. ledstrip
4. steunpoten

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren 
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Garantie
5 jaar garantie 
op alle Lewens-
systeemonderdelen

L I F E -garantie

LEWENS-zonne-
schermen staan voor:

L.EVENSVREUGDE
I.NTELLIGENTIE 
F.LEXIBILITEIT 
E.LEGANTIE

jaar garant ie


