ValkTriplePlus
Schermsysteem
Letterlijk en figuurlijk ontworpen vanuit een andere invalshoek, scoort het
ValkTriplePlus schermprofiel op drie noemenswaardige punten beter dan
zijn voorganger(s); lichtwinst, souplesse en installatiesnelheid.

Het ontwerp: schermprofielen zijn doorgaans smal aan de bovenkant en
breed aan de onderkant. Bij het ValkTriplePlus profiel is dit omgekeerd.
Door de smalle onderkant van het profiel ontstaat een kleiner doekpakket.
Door de brede bovenkant behoudt het profiel zijn sterkte. Bovendien beperkt
de brede bovenkant het ‘overbloezen’ van nieuwe schermdoeken bij het op
pakket lopen. Voeg daaraan toe de mogelijkheid tot het bevestigen van
kunststof draadgeleideblokjes en de snelle installatietijd dankzij prefab
afsluitrubbers en kom eveneens tot de conclusie: ValkTriplePlus, 3x beter!

Meer lichtwinst
Vernieuwend ontwerp met brede bovenzijde en smalle onderzijde
Sterk profiel door brede bovenzijde
Voorkomen van ‘overbloezen’ van schermdoek door brede bovenzijde
Minimaal doekpakket, dankzij smalle onderzijde

Meer souplesse
Profiel voorzien van kamers voor kunststof draadgeleideblokjes
Profiel kan zowel onder als boven snel aan de atlasdraden worden bevestigd
Verbeterde souplesse van de installatie door meebewegen met atlasdraden
Voorkomt contact tussen atlasdraden en schermprofiel, waardoor:
• installaties versoepelen
• inzagen wordt voorkomen
• zwarte strepen op het schermdoek worden voorkomen

Snellere installatie
Installatieklaar geleverd
Op unieke wijze stapelbaar door bijzondere vormgeving
Profielen prefab voorzien van afsluitrubbers
Minder installatiehandelingen nodig, minder werkschade
Kortere montagetijd op de tuin

ValkTriplePlus: doeltreffende combinaties
Het ValkTriplePlus schermprofiel staat niet op zichzelf. In combinatie met
onderstaande componenten zorgt het ValkTriplePlus profiel voor maximale
doeltreffendheid en duurzaamheid op schermgebied.

RVS doekclip
De doekclip zit vast op de rand van het profiel en doet na het verwisselen van
het schermdoek gewoon weer z´n werk bij het volgende schermdoek.
Zorgt voor een grote opbergcapaciteit van het
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