
Cassette Madrid

De Madrid is een zonweringsproduct van Nederlandse makelij. 

Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en prestatie in een functioneel 

en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.



Uw dealer:

Doeken

De doeken zijn van 100% acryl geweven en 

hebben een gewicht van ca. 310 gram per m2. 

Door de zware fi nishing is het doek vocht-

bestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en vuil-

afstotend en bestand tegen weersinvloeden. 

In de standaard uitvoering kunt u een keuze 

maken uit de afgebeelde dessins.

Constructie

De knikarmen zijn bevestigd aan zware 

massieve zijsteunen, waartussen het ge-

hele scherm kantelbaar is om de gewenste 

hellingshoek in te stellen. De zijsteunen zijn 

geschikt om zowel muur- als plafondmontage. 

Desgewenst zijn verlengde kapsteunen te 

bestellen. Door de speciale kanteltechniek is 

vrijwel elke gewenste hellingshoek instelbaar 

en blijft het scherm perfect sluiten. Omdat 

dit scherm uitgevoerd is met een doekgoot 

is bij een geopend scherm nog sprake van 

cassette-uitvoering. De term dubbele cassette 

is daarom zeker niet overdreven.

Vormgeving

De cassette Madrid is een superplatte verschij-

ning, voorzien van alle accenten voor een top-

design. Eigenlijk zonde om buiten te hangen ...

Knikarmen

Gemaakt van zware aluminium kokerprofi elen 

en gietaluminium verbindingsstukken. In de 

kokerprofi elen bevinden zich sterke veren die 

met dubbele stalen kabels verbonden worden. 

Natuurlijk zijn alle bouten, moeren en assen 

van roestvrij staal.

Bediening

In de standaard uitvoering wordt de cassette 

Madrid bediend met een soepel draaiend 

oogwindwerk met afneembare slingerstang. 

Het summum van gemak en comfort is 

natuurlijk een elektrische bediening. 

Bij zowel handmatige als elektrische bediening 

is de bedieningszijde naar keuze.

Uitvoering

De cassette Madrid wordt standaard geleverd 

in geheel roomwit gemoffelde uitvoering 

(RAL 9001).

madrid

Standaardbreedten 
300, 350, 400, 450, 500 cm

Materiaal 
Roomwit RAL 9001

 Uitval 
250 cm

Bediening 
oogwindwerk of elektrisch (optie), 
bedieningszijde naar keuze

Kleuren 
362 - 363 - 364- 365 - 18 - 31 - 33 - 34
372 - 544 - 167 - 545 - 361 - 371 - 49
176 - 177 - 178 - 175 - 14 - 17 - 39 - 67

Volant 
Gratis

Muurmontage
voorlijst rond model

Muurmontage
voorlijst halfrond modelvoorlijst halfrond model

Plafondmontage
voorlijst halfrond model
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In
form

eer bij uw dealer!

 In de MAATWERK uitvoering zijn diverse opties mogelijk!


