
WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW 
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 

lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳ nen.

■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.

■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de 
zomer als voor een laagstaande zon in de winter.

■ Screens zorgen voor minder refl ectie op uw schermen met 
thuiswerken of televisie.

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s, 
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden uw  binnentemperatuur onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

Denk nu reeds aan de zomer van 2022!
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WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF  SCREENS 
WORDEN BUITEN VRIJSTAAND IN 
DE OPENING GEPLAATST
■ Ideaal voor uw buitenactiviteiten / 

Bijgebouw / terras overkapping

■ Zalig uit de gure wind genietend in de 
wintermaanden 

■ Houd de warmte op het terras

■ Ook verkrijgbaar met Crystal Band (volledig 
doorzichtig om het hele jaar rond van uw 
tuin te genieten)

■ Zeer grote overspanningen mogelijk wel tot 
6 meter (indien elek aanwezig) 

■ Ook in de zomer zijn deze screens 
doeltreffend tegen de warme zonnestralen  

■ Heel het jaar door zijn screens een voordeel 

WAT DOEN WIJ NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende 
beglazing. 
Veranda’s, lichtstraten,...
Zonwering voor grote oppervlakten
Screens op zonne-energie voor bestaande 
ramen
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