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11.2.2 Hoofdgroepen
Buitenjaloezieën
1. Buitenjaloezie / normaal
De buitenjaloezie is het meest effectieve zonweringsysteem dat verkrijgbaar is. Bij een
lamelhoek van 62° en geïnstalleerd voor blank isolatieglas zal slechts 10% van de totale
zonnewarmte in de ruimte doordringen. Hierdoor wordt een prettig werkklimaat geschapen en
kan er tevens aanzienlijk worden bespaard op de kosten van airconditioning. In de winter
kunnen verwarmingskosten gereduceerd worden door de hoeveelheid toegelaten
zonnewarmte juist naar wens te verhogen. Buitenjaloezieën kunnen, afhankelijk van de
weersomstandigheden, opgetrokken of neergelaten worden. Door het verstellen van de
lamelhoek kan naar behoefte direct zonlicht worden geweerd en natuurlijk daglicht worden
toegelaten. Buitenjaloezieën bieden een hogere warmtewering ten opzichte van andere
zonweringsystemen. Ook wordt de gewenste hoeveelheid daglicht (buitenjaloezieën in
zogenaamde daglichttransport uitvoering), via de lamellen en het plafond, diep in het gebouw
gebracht. Deze diffuse daglichttoetreding voorkomt hinderlijke reflecties op beeldschermen en
reduceert het gebruik van kunstlicht. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13659
Windweerstandsklasse 3.
2. Buitenjaloezie / hoger windvast
Het ‘hoger windvast buitenjaloezie’ is een lamellen zonwering, zoals hierboven omschreven, die
bestand is tegen een hogere windweerstand. Door toepassing van andere materialen is dit type
buitenjaloezie zeer windbestendig. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13659
Windweerstandsklasse 5.

Verticaalschermen (screens)
1. Normaal verticaalscherm
Ruim 85% van de zonnewarmte die op een raam valt, wordt door de verticale screen geweerd.
Door de plaatsing direct voor het glas, wordt zijdelingse lichtinval tegengegaan. Voor
beeldschermwerkplekken is het verstandig aan de binnenzijde nog een individueel regelbare
lichtwering aan te brengen. Het doek is een gepolyvinyliseerd glasvezel doek of een polyester
doek, dat in neergelaten positie nog enig zicht naar buiten toestaat. Toepasbaar tot en met: NEN
EN 13561 Windweerstandsklasse 2.
2. Hoger windvast verticaalscherm
Het ‘hoger windvast screen’ is een verticaal zakkende zonwering die een hogere windweerstand
aan kan. Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de
zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek altijd strak hangt. Dit maakt dit type
zonwering zeer windbestendig. De bewegingen van het doek zijn zeer beperkt. De onderlat blijft
altijd in de juiste, onderste positie. Door optimale sluiting van de zijkanten en het gebruik van
een zwarte, zachte PVC afdichting aan de onderzijde van de onderlat, behoren lichtspleten tot
het verleden. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 3 (*).
(*) De huidige norm 13561 voorziet niet in een hogere windklasse dan 3. Producten kunnen
daarentegen wel voldoen aan een hogere windsnelheid. Zie daarvoor de informatie van de
producent.
Uitvalschermen
Uitvalschermen zorgen er voor dat de zonnewarmte op afstand van de gevel blijft en de
opgewarmde lucht achter het doek eenvoudig weg geventileerd kan worden. Een comfortabel
uitzicht naar buiten is mogelijk. Hierdoor blijft het contact met de buitenwereld behouden en
van een opgesloten gevoel is geen sprake.
Voldoende afscherming van hinderlijk invallend licht wordt bereikt als de schermbreedte de
kozijnbreedte royaal overlapt zodat zoninval van opzij wordt beperkt. Een aan de binnenzijde
aangebrachte, individueel bedienbare lichtregeling kan voor beeldscherm-werkplekken
noodzakelijk zijn.
Het acryldoek wordt geleverd in een aantal standaard uni-kleuren en naadloos op de schermen
verwerkt. Daarnaast is er een grote keuze uit ‘banendoek’ in vele uni- en streepdessins.
De bediening kan handmatig, elektrisch of volautomatisch uitgevoerd worden.

Bediening uitvalscherm

Uitvalscherm type 1 & 4 zijn toepasbaar tot en met: NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 2.
Uitvalscherm type 2 & 3 zijn toepasbaar tot en met: NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 1.
Valarmschermen
Dit type zonwering combineert de voordelen van verticale en uitvallende zonneschermen. Het
glas wordt direct afgeschermd tegen de zonnestraling door het bovenste deel van het
zonnescherm. Daarnaast houdt het onderste deel veel zonnewarmte van de gevel.
Doordat het doek mede strak wordt gehouden door de tussenrol ontstaat een goede
windvastheid. Omdat het onderste deel van deze schermen uitvalt, blijft zicht naar buiten
gehandhaafd. De hoogte van de verticale val en het punt van uitval zijn vooraf vrij te bepalen,
aangepast aan de gewenste situatie.
De lichtinvalshoek van opzij wordt verkleind doordat het doek pas vanaf de tussenrol uitvalt. Bij
beeldschermwerkplekken is het aan te raden aan de binnenzijde een individueel regelbare
lichtwering aan te brengen. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 2.

Knikarmschermen
Knikarmschermen kenmerken zich doordat het armsysteem direct onder het doek is
gesitueerd. Het scherm heeft een geringe hellingshoek, waardoor er, afhankelijk van de
montagehoogte, voldoende doorloophoogte ontstaat. Een uitvalmaat van 3000 mm behoort tot
de mogelijkheden. Het doek bestaat uit een weefsel van acrylgarens en is in een aantal unikleuren naadloos op de schermen te verwerken. Er is een grote keuze uit ‘banendoek’ in vele unien streepdessins. Knikarmschermen zijn leverbaar in vele modellen. Toepasbaar tot en met: NEN
EN 13561 Windweerstandsklasse 1.
Terras- en serrezonwering
Terraszonwering beschermt tegen warmte en licht zowel op uw terras als in uw woning. Uw
keuze wordt bepaald door de gewenste uitvoering, afwerking en vormgeving. Terraszonwering
is uitermate geschikt voor brede gevels en maakt ongehinderde doorloop onder de zonwering
mogelijk. Serrezonwering, speciaal voor serres en erkers ontwikkelde zonwering. Dit type
product vormt als het ware een warmte- en lichtreducerend schild boven of rondom het vertrek
en houdt het heerlijk koel. Is op ieder serredak te monteren. In een bepaalde uitvoering zelfs
vrijstaand te monteren. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 2.
Markiezen
Functionele zonwering met een nostalgische uitstraling. Van welke kant de zon ook komt, een
markies biedt altijd optimale bescherming. Naast het weren van de zon heeft de markies nog
een functie; door de nostalgische uitstraling en de fraaie uitvoering van de kap is de markies ook
een verfraaiing voor de gevel. Dit geldt niet alleen voor een klassiek pand, ook op een
modernere bouwstijl kan de markies voor een verrassend effect zorgen. Toepasbaar tot en met:
NEN EN 13561 Windweerstandsklasse 2.
Schuifschermen
Functionele en esthetische zonwering die verticaal voor een gevel worden gemonteerd. Het
systeem bestaat uit aluminium frames, gevuld met lamellen (hout of aluminium) of
glasvezeldoek en de frames zijn gemonteerd op een onder- en bovenrail. Naast de zonwerende
functie worden schuifschermen ook toegepast op balkons als privacy schermen. Breedte, vorm
en modulering van de lamellen in de frames zijn alle variabel voor een optimale zonwering en
doorzicht. Afmeting van de schuifschermen is project specifiek. De schuifschermen kunnen
gemotoriseerd worden geleverd. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13659 Windweerstandsklasse
6, en toepasbaar in overeenstemming met: NEN-EN 1991-1-4 (NB).

Luifel
De systemen bestaan uit extrusie aluminium of stalen draagprofielen, welke via consoles op de
bouwkundige constructie worden aangebracht. Op de draagprofielen worden met behulp van
aluminium draagprofielen of paneelklemmen (alu of kunststof) geëxtrudeerde aluminium of
gerolvormde lamellen geklikt. Breedte, vorm, hoek van de lamellen en modulering afhankelijk
van gekozen systeem en/of situering aan het gebouw. De uitkraging van de luifel wordt bepaald
door de situatie van de gevel en het gewenste zonweringresultaat. De voorzijde kan worden
afgewerkt met een aluminium profiel in nader te bepalen vorm. Toepasbaar tot en met: NEN EN
13659 Windweerstandsklasse 6, en toepasbaar in overeenstemming met: NEN-EN 1991-1-4 (NB).
Schoepenzonwering
Het systeem bestaat uit geëxtrudeerde aluminium profielen in ellips-, ruit- of vleugelvorm,
maatwerk houten- of glazen lamellen. Maatvoering, vorm en wanddikte zijn afhankelijk van
esthetische eigenschappen en windlast. De kopse kanten van de profielen zijn met kopschotten
afgesloten, waarin corrosiebestendige assen worden gemonteerd, waarmee de schoepen of de
draagconstructie worden gefixeerd. De achterconstructie en bevestiging op de gevel worden
door het VMRG Zonwering bedrijf vastgesteld op grond van statistische en esthetische eisen. De
hoek waaronder de schoepen worden gemonteerd op de achterconstructie, is afhankelijk van
het gewenste zonweringresultaat. Schoepenzonwering kan ook als beweegbaar systeem
worden toegepast, meestal gemotoriseerd kunnen de schoepen onder elke gewenste stand
worden geplaatst. Toepasbaar tot en met: NEN EN 13659 Windweerstandsklasse 6, en
toepasbaar in overeenstemming met: NEN-EN 1991-1-4 (NB).
Technische gegevens hoofdgroepen
Buitenjaloezieën

Een kleinere breedtemaat is in overleg met het VMRG Zonwering bedrijf mogelijk. De
toepasbaarheid hangt af van het gekozen type, de situering, de detaillering en de gekozen
afmeting.
Verticaalschermen (screens)

Wij adviseren een maximale verhouding van 1 : 2,5 tussen breedte en hoogte. De toepasbaarheid
hangt af van het gekozen type, de situering, de detaillering en de gekozen afmeting.
Uitvalschermen

De toepasbaarheid hangt af van het gekozen type, de situering, de detaillering en de gekozen
afmeting.

