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B250 XL

Outdoor Living

Knikarmschermen

Veranda zonwering

Screens

Draaien van de lamellen
B250 XL B200 XL

135°

90°

45°

0°

Lamellen draaien vanuit een laag 
scharnierpunt vlak boven de goot. 
In gesloten toestand liggen de 
lamellen op de goot.

Lamellen draaien vanuit een 
centraal scharnierpunt. In gesloten 
toestand hangen de lamellen 
boven de goot.

Afgeschuinde ligger

Dankzij de afgeschuinde ligger kunnen de 
lamellen draaien tot 135°.

gesloten

open: 90°

open: 45°

open: 135°

Op de goot zit er een rubber die voor een perfecte sluiting zorgt tussen goot en lamellen.



Afmetingen en details
Maximale afmetingen Enkel dak

6,06 m x 4 m

Dubbel dak
6,06 m x 6 m (extra 
steunpalen noodzakelijk)

Gekoppeld in lengte

Gekoppeld in breedte

Besturing
io besturing

Bediening met 
smartphone

Bediening met af-
standsbediening

Opties
Dimbare verlichting

Terrasverwarming

Regen - en 
sneeuwsensor

Kleuren Standaard Optie

RAL 
7016

ST   

RAL
9016

ST

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

1   Terrasverwarming 2   Geïntegreerde screens 3   Deurprofiel 4   LED Lamellen 5   Spots in frame

Krachtige 2000W terrasverwar-
ming (IP65) voor frisse avonden. 
U kunt meerdere elementen 
combineren in één module. Ver-
krijgbaar in zwart, wit en geano-
diseerde uitvoering.

Geïntegreerde screens zijn mo-
gelijk aan alle zijden. Er is keuze 
uit een ruim gamma aan kleu-
ren en doorzichtigheid van de 
screens.

Een extra deurpaal is mogelijk, 
om je geïntegreerde screens 
over de breedte splitsen en zo 
een deuropening vrij te houden. 
Bij grote dubbel dak versies is 
dit soms noodzakelijk ter onder-
steuning.

Ledstrips in de lamellen geven 
een mooi egaal licht. Bovendien 
zijn ze dimbaar, zo creëer je op 
elk moment de juiste sfeer.

Led spots zijn dimbaar en in het 
frame op alle zijden mogelijk.

B250  XL

Opties
1   Terrasverwarming
2   Geïntegreerde screens
3   Deurprofiel
4   LED Lamellen
5   Spots in frame

Terrasoverkappingen met io 
kun je simpel bedienen via 
uw smartphone, tablet of 
computer. Je kan zelfs met 
je stem bedienen via ‘Google 
home’, of ‘Amazon Alexa’.

Bediening via 
smartphone

De B250XL, uitgerust met 
lamellen van 21 cm breed, is 
de nieuwe spatbestendige 
variant van de B200XL. Dankzij 
de perfecte sluiting van de 
lamellen op de goten, biedt het 
dak een ideale bescherming 
tegen opspattend water en 
voorkomt het een koude 
luchtstroom tussen de lamellen 
en de goten. De B250XL met 
optionele ZIP-screens en 
elektrische verwarming zorgt 
het hele jaar door voor een 
aangename sfeer.

  Design strakker dan ooit
  Perfect afgesloten
  Warmte van terrasver-

warming blijft behouden 
onder de pergola

  Geen zichtbare schroeven

Specificaties
• Alleenstaand, aanbouw
• Koppelbaar in de lengte en breedte
• Perfect doseren van licht, schaduw 

en ventilatie
• Afwatering via palen


