
Zonnetenten 
Bedieningen en automatisering 

De zonnetenten worden standaard gemaakt met een             
slingerstang. Ze kunnen ook met een motor besteld worden, 
wat het gebruiksgemak alleen maar zal verhogen. 
Die motor kan dan naar keuze gestuurd worden door een 
afstandsbediening en eventueel zelfs volautomatisch met wind-
zonautomaat. Met dit laatste wordt de zonnetent 
geoptimaliseerd en haar levensduur wordt verlengd. 
Twee detectoren zorgen voor deze automatisering: 

     •  een anemometer die de windsnelheid meet 
     •  een foto-elektrische cel die de intensiteit van het zonlicht meet 
Gekoppeld aan een elektrisch bedieningssysteem maken deze twee 
 voelers de zonnetent “intelligent”: als de zon schijnt wordt ze automatisch uitgerold 
om het “broeikaseffect” in de kamer te voorkomen en als het hard waait, wordt ze 
automatisch opgerold om beschadigingen te voorkomen. 

Ontdek ook de andere producten uit ons gamma ! 

Screens 

Verandazonwering 

Doekkeuze 
Alle acryl-zonweringsdoeken worden in de massa gekleurd en worden speciaal ontworpen 
voor duurzaam gebruik buiten. Het zonweringsdoek is een hoogtechnologisch weefsel dat 
moet beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen, waarop permanent controles uitgevoerd 
worden. De specifieke capaciteiten van elke stof worden bepaald per doek: het gewicht van 
de stof, de waterdichtheid, de stijfheid, de stevigheid en de duurzaamheid van de kleuren. 
Een zonweringsdoek zorgt voor een optimaal thermisch en visueel comfort. Het licht wordt 
gedempt en het zal zorgen voor een passende omgevingstemperatuur. 
Uw terras wordt een aangename plaats om te vertoeven tijdens de warme zomerdagen. 

Voorzetrolluiken 

5 jaar Wilms garantie 

Garagerolluiken Inbouwrolluiken Waarborg van maatwerk en vakmanschap. 
Om de kwaliteit tot in alle details te waarborgen, beproeft WILMS 
haar eindproducten doorlopend op duurzaamheid en bedrijfs- 
zekerheid. Bovendien wordt elke fase in het productieproces 
steekproefsgewijs aan een controle onderworpen. Het in eigen huis 
houden van de cruciale productieprocessen zoals bijvoorbeeld onze eigen 
poederlakkerij en PVC-extrusie, dragen vanzelfsprekend bij tot een optimale 
kwaliteitsgarantie. Deskundigheid en creativiteit, gekoppeld aan ruim dertig jaar ervaring, 
zorgen ervoor dat WILMS een garantie van 5 jaar kan geven op materiaal- en 

fabricagefouten*. Al onze zonweringen worden op maat gemaakt. Dit waarborgt een 

jarenlang onverstoord gebruiksgemak en een kwaliteitsservice achteraf. 

* volgens onze standaard gebruiks- en onderhoudsvoorschriften 

Uw Wilms verdeler: 

ZTN20081027002N 
Steeds met vakantie in je eigen tuin. 

 



 

Quattro & Hawai President Solitair 

Quattro 
Vier zijden gesloten. 

Hawai President 
Verkrijgbaar met rond of recht uitvalprofiel. 
Drie stalen veren zorgen voor een optimale doekspanning in 
iederestand. 

 
Solide armhouder met blokkeersysteem tegen het opwaaien bij 
sterke wind. 
 

Sterke muursteunen uit geëxtrudeerd hoogwaardig aluminium, 
ge- schikt voor zware belasting. 
 

Armen met dubbele verzinkte, ingevette en door kunststof 
omman-telde staaldraden die garant staan voor een lange 
levensduur onderzware belasting. 
 

Max breedte 7000mm enkelvoudig of gekoppeld tot 14000mm. 
 

Verkrijgbaar in meerdere standaardkleuren. 
 

Armlengtes: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500mm. 
 

Kastmaten H x U: 197 x 200mm 

Solitair 
Volledig gesloten design cassettescherm van de hoogste kwaliteit. 
 

Drie stalen veren zorgen voor een optimale doekspanning in 

 iedere stand. 
 
In gesloten toestand worden de armen en het doek volledig be- 

schermd tegen wind en regen. 
 

Weerbestendige sluiting van de cassette door de perfect 
Passende voorlijst. Het doek wordt afgeschermd door een 

geïntegreerde dakgoot. 
 
Verkrijgbaar tot 7000mm breedte enkelvoudig, of gekoppeld tot 

14000mm. 
 

Armlengtes: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000mm. 
 

De zonnetent is verkrijgbaar in meerdere standaardkleuren. 
Compacte bovenkast: H x U: 150 x 230mm 

Drie zijden gesloten. 
De achterkant is half gesloten 

 

Twee stalen veren in de armen zorgen voor een optimale 
doekspanning in iedere stand. 

 Muurbevestiging op slechts 2 
punten zware via de stevige 

zijconsoles in geëxtrudeerd 
aluminium,tevens bevestigings-
punt van de armen en de 

oprolas. 
 

 

Muurconsole in geëxtrudeerd 

aluminium, geschikt voor zware 
belasting 

Armhouder op stevige zijconsole 
met fijnregeling v.d.hellingsgraad 

 

Solide armhouder met eenvou-
dige instelling van deuitvalshoek. 
 

 
Max breedte 6000mm. 
 

Max breedte 5000mm. 
 

Armlengtes voor beide tenten: 1500 / 2000 / 2500 / 

3000mm. 
 
 

De zonnetent is verkrijgbaar in meerdere standaardkleuren. 
 
 

 
Kast H x U: 215,5 x 190mm 

 
Kast H x U: 215,5 x 185mm 


