
 Integratie in het raam in voorziene binnenkamer 
 Toepasbaar voor nieuwbouw 
 en renovatie 
 Snelle montage van de ramen 
  in de bouwstroom 
 Screens zijn later te monteren   
 in het bouwproces 
 Geen extra steiger– of hoog-
 werkerskosten 
 Onderhoud van binnenuit 

 
De All-In-One IntegraScreen® type‘inbouw in het raam’ wordt 
geïntegreerd in de voorziene binnenkamer van het raam. Het 
screen bestaande uit oprolas, doek met rits en het bedienings-
mechanisme wordt tussen twee kunststoffen zijkappen ge-
schoven als één geheel. De geleidingsprofielen zijn in het raam 
ingewerkt en de All-In-One IntegraScreen® wordt afhankelijk 
van het raamtype per raamleverancier voorzien van de juiste 
geleiding. De ramen zijn zo voorzien dat het All-In-One Inte-
graScreen® voldoende afstand heeft bij het op- en neer laten 
t.o.v. het raamvlak om drainagekapjes, muggenhorren en zelf-
regulerende ventilatieroosters te kruisen. Ramen en geleiding 
kunnen eerder geplaatst worden, de screens later in het bouw-
proces. Het systeem laat toe, de montage en onderhouds-
werkzaamheden op een gemakkelijke manier langs binnen uit 
te voeren. Er zijn geen steiger– of hoogwerkingskosten nodig, 
alles wordt van binnen geplaatst. Snelle plaatsing van binnen-
uit. Het onderhoud van de schermen gebeurt van binnenuit. 

All-In-One IntegraScreen® inbouwmogelijkheid 2A  
Het metselwerk met verschillende dieptes sluit aan op geleiders en kast achter slag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All-In-One IntegraScreen® inbouwmogelijkheid 2C 
Het metselwerk sluit aan op de zichtbare geleiding (3cm) met vooruitkomende kast 

 

All-In-One IntegraScreen®  

All-In-One IntegraScreen® met verschillende inbouwmogelijkheden 2A/2B/2C/2D 
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 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 6 
 
 2 tot 7 E-peilpunten verschil bij EPB –berekening 
 
 Uitstekende warmtewerende eigenschappen 
 
 Prima daglichtregeling 
 
 Integratie achter de gevelconstructie 
 
 Zicht naar buiten mogelijk 
 
 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 

doekcollecties 

All-In-One IntegraScreen® inbouwmogelijkheid 2B  
Het metselwerk met gelijk dieptes sluit aan via extra profiel op geleiders en kast achter slag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All-In-One IntegraScreen® inbouwmogelijkheid 2D 
Het metselwerk sluit aan via extra profiel op de zichtbare geleiding (3cm) met zichtbare kast 

 

 



 Zicht naar buiten mogelijk 
Het doek is een gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, dat in      
neergelaten positie nog het zicht in zekere mate naar buiten  
behoud. Als alternatief wordt er ook polyester composiet-
textiel aangeboden. 
 

 Ruime keuze in kleuren en doekcollecties 
Alle aluminium delen kunnen geanodiseerd of in een RAL-kleur 
naar wens geleverd worden. Daarnaast is er een ruime keuze 
uit vele doekcollecties.  

 Bestekservice 
De uitgebreide bestektekst is te raadplegen op de website van 
Cobosystems www.bestekservice.be/helioscreen of u kan ook 
onze website raadplegen: www.helioscreen-projects.be 

Afmetingen All-In-One IntegraScreen® 

Helioscreen verticale screens worden al meer dan 50 jaar   
succesvol in de utiliteitsbouw toegepast. De verschillende  
types verticale screens van Helioscreen bieden ontwerpers en 
gebruikers een groot aantal voordelen: 
 

 Uitstekende warmtewerende eigenschappen 
Tot 90% van de zonnewarmte die op een raam valt, wordt 
door de verticale screen geweerd. 
 

 Goede windbestendigheid 
Afhankelijk van de doekoppervlakte zijn onze windvaste 
screens tot windkracht 8 Beaufort te gebruiken (windklasse 6). 
Een beveiliging in de vorm van een windmeter wordt overi-
gens altijd aanbevolen.  
 

 Prima daglichtregeling 
Het Helioscreen glasvezeldoek tempert het licht in het         
interieur. Het open weefsel houdt warmte buiten maar laat 
diffuus licht binnen. Een correct gekozen zonweringdoek geeft 
een betere lichtverdeling in een werkruimte zonder verblin-
ding of contrast in het gezichtveld. 

Bij toepassing van verticale zonwering dient u er rekening mee 
te houden dat bij lage zonnestand de lichttoetreding hoger zal 
zijn. Dit kan een hinderlijk effect hebben bij het gebruik van  
digitale borden en beeldschermen. Hier kan een combinatie 
met Helioscreen binnenzonwering uitkomst bieden. 
 

 Optimale integratie in de gevelconstructie 
De kast is thermisch onderbroken, er is geen direct contact en 
dus geen koude brug met het raam. In de kast is de nodige 
isolatie voorzien. Het screen is eenvoudig op de werf in de 
voorziene raamopeningen te plaatsen.  
Verschillende opties van uitvoering zijn toepasbaar: 

 Oplossing 1: zonwering en ventilatie 

 Oplossing 2: zonwering en isolatie 

Algemene beschrijving All-In-One IntegraScreen® 

Bestelreferentie Bediening Kastformaat Buisdiameter Geleiding mm Max breedte Max hoogte 

 EVE 047 172 IWA  MOTOR 172/127 47 62/71 2500 2800 

 EVE 064 172 IWA  MOTOR 172/127 64 62/71 3300 2200 

All-In-One IntegraScreen® 

Oplossing 1 : zonwering en ventilatie Oplossing 2 : zonwering en isolatie 



Bouwtechnische specificaties All-in-One IntegraScreen® 

 All-in-One IntegraScreen®    zonwering en isolatie 

All-in-One IntegraScreen® wordt geïntegreerd in de voorziene bin-
nenkamer van het raam. Het windvaste screen bestaande uit oprolas, 
doek met rits en bedieningsmechanisme wordt tussen de twee kunst-
stoffen zijstukken ingeschoven tot de gewenste positie voor het zak-
ken van de onderlat bereikt is. Na het doek voldoende in de geleiders 
gezakt is, wordt de kast doorgeduwd naar zijn finale positie.  
Optioneel kan er ventilatie voorzien worden. De ramen zijn zo voor-
zien dat het All-In-One IntegraScreen® voldoende afstand heeft bij 
het op- en neer laten t.o.v. het raamvlak om drainagekapjes, mug-
genhorren en zelfregulerende ventilatieroosters te kruisen.  
Ramen en geleiding kunnen eerder geplaatst worden, de screens 
later in het bouwproces. Het systeem laat toe, de montage en onder-
houdswerkzaamheden op een gemakkelijke manier langs binnen uit 
te voeren. Er zijn geen steiger– of hoogwerkingskosten nodig, alles 
wordt van binnen geplaatst. Snelle plaatsing van binnenuit. Het on-
derhoud van de schermen gebeurt van binnenuit. Het systeem laat 
toe, de montage en onderhoudswerkzaamheden op een gemakkelij-
ke manier langs binnen uit te voeren. 
 
Bedieningsmechanisme 

De bediening kan enkel elektrisch via een op en neer schakelaar, met 
een regelsysteem met zon– en windsensoren of via een intelligent 
regelsysteem met programmeerbare software, aangesloten op het 
gebouwenbeheersysteem. 
• Elektronische motor  
Oprolbuis, Ø47mm of Ø64mm, volgens breedte en kastgrootte.  

Motor waarbij eindposities gemakkelijk ingesteld kunnen worden via 
een instelschakelaar. Een beperkte parallelle aansluiting is mogelijk 
afhankelijk van het vermogen in de schakelkast of groepssturing. 

 

 

enkel ventilatie                   met ventilatie en        
             zonwering 



Beschrijving 
Verticale en vindvaste buitenzonwering te integreren in te 
voorziene raamkader in het raamkozijn, type inbouw.  
 
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Samengesteld uit: geëxtrudeerde aluminium profielen en 
kunststoffen zijstukken. De rechthoekige kast (172 x127 mm) 
welke in de nis van het raamkozijn geplaatst wordt. De plaat-
sing van de schermen kan zelf gebeuren nadat de ramen al 
geïnstalleerd zijn. De kast is voorzien van een gepatenteerd 
doorschuif systeem om de onderlat juist te positioneren op de 
reeds op voorhand geplaatste geleiders op het raam. De bui-
tenzijde van de kast en de geleiders liggen in eenzelfde vlak 
om de kitvoeg met het gevelblad minimaal te houden. Om de 
thermische onderbreking te vrijwaren is de kast voorzien van 
kunststoffen zijstukken en is er geen contact tussen de alumi-
nium kastdelen van de zonweringen. De kast is thermisch on-
derbroken. De bovenkast heeft een afgeschuinde vorm om het 
spouwwater maximaal af te leiden. Een geïsoleerde opengaan-
de servicedeksel langs binnenzijde kast is voorzien om het on-
derhoud van binnen toe te laten.  
• Warmtetransmissiecoëfficient U van 0,45  W/(m².K) 
• Luchtgeluidreductie en -isolatie van 43dB(A) 
• Geen condensatierisico en beperkte luchtdoorlating binnen 
de vereiste norm 
 
Kaststeunen 
Kunststoffen kaststeunen, voorzien van aanslagnok voor de 
onderlat en naar beneden gerichte nokken om de onderlat vlot 
en juist in het zijgeleidingsprofiel te krijgen.  
 
Oprolbuis 
Geëxtrudeerde aluminium buis, diameter 47 (of 64 mm), 
afhankelijk van de schermafmetingen en het bedieningstype.  
 
Zijgeleiding 
Geëxtrudeerde aluminium zijgeleidingen van 62 mm x 71 mm 
aangepast aan het raamtype. De zijgeleidingen op voorhand 
gemonteerd op de ramen staan netjes onder de opening van 
de inbouwkast boven het raam. De geleiders worden op voor-
hand op het raam gemonteerd.  
 
Windbeveiliging 
Windklasse 6 (tot 8à9 Beaufort = tot 80 km/u). Het gebruik van 
een centrale bediening met windbeveiliging wordt steeds aan-
bevolen.  
 
Onderlat 
Geëxtrudeerde aluminium, rechthoekige vorm 22 x 48 mm. De 
onderlat wordt verzwaard met thermisch verzinkt staal. De 

zwarte kunststof eindstukken van de onderlat zijn bij alu-
miniumgeleiding voorzien van een geluidsdemping. De on-
derlat verdwijnt gedeeltelijk in de kast.  
 
Onderlat Inzetstuk 
De onderlat wordt voorzien van kunststof inzetstukken, 
welke strak in het profiel zijn gefixeerd en voorzien zijn van 
geleidingsnokken die in de geleiding schuiven. 
 
Bediening  
Elektrisch: in de opruilbuis wordt een elektronische 230V-
motor gemonteerd met ingebouwde schakeling en thermi-
sche beveiliging. Motor kan optioneel voorzien worden van 
Hirschmannstekker. De aansluiting op het elektrisch net 
dient door een erkende elektrotechnische installateur te 
gebeuren volgens de gangbare plaatselijke wetten en voor-
schriften (België = AREI; Nederland = NEN 1010). 
 
Doek 
Weer– en UV-bestendig glasvezeldoek, voorzien van een 
PVC-coating, van Helioscreen Fabrics, type Sergé 2165 met 
EndurisTM Glass Core. 41,5% glasvezel, 58,5% PVC. Ge-
wicht ca. 525 gr/m2. Afrolling glasvezeldoek langs het raam 
gemonteerd in nis boven raam. Geen doekspleet tussen 
doek en geleiding (ZIP)   
 
Afmetingen (zie de tabel op pagina 2) 
Afhankelijk van de grootte van de kast, de bediening en de 
toegepaste oprolbuis. De minimale breedte is 635mm voor 
elektrische bediening.  De verhouding tussen breedte en 
hoogte bedraagt bij voorkeur 1:3.  
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS. 
Uitsluitend door eigen montagedienst van fabrikant of 
door hem erkende installateurs. Beschikbaar voor Reynaers 
Masterline 8, CS77; Sapa Avantis 70; Schuco AW575; Spran-
gers SP75; Aliplast Stra 75; andere raamtypes voor te leg-
gen aan de fabrikant van de screens. 
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits de zonwering vanaf oplevering 
jaarlijks wordt onderhouden door Helioscreen Projects.  
Wanneer de zonwering vanaf oplevering niet jaarlijks door 
Helioscreen Projects wordt onderhouden geldt de stan-
daard   garantietermijn van 2 jaar. 
 

.  

Bestekbeschrijving All-in-One IntegraScreen® 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


