
 
 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 3 
 
 2 tot 7 E-peilpunten verschil bij EPB –berekening 
 
 Rits zijgeleiding (ZIP) 
 
 Geen zijwaartse lichtinval 
 
 Fraaie vormgeving 
 
 Zicht naar buiten mogelijk 
 
 Ruime keuze in RAL-kleuren en doekcollecties 
 

Productinformatie 

AnemoScreen 100 

 Optimale lichtregeling en  
 warmtewering 

 Hoogwaardige en duurzame 
 materialen 

 Veilig en betrouwbaar 

 Efficiëntere en langdurige werking 
 vanwege de betere  windbestendig-
 heid ten opzichte van een standaard 
 screen 
 

Windvast, verticaal oprolbaar buitenzonweringsysteem met 
glasvezeldoek voorzien van een ritssysteem over de volledige 
hoogte van het doek, waardoor de windbelasting over de   
volledige doekomtrek verdeeld wordt en er geen doekspleten 
langs de zijkanten voorkomen. Hierdoor garanderen wij een 
hoge windbelasting (Winklasse 3). 
De zonwering vormt hierdoor een strak en sluitend geheel. 
De montage gebeurt frontaal en is toepasbaar in elk           
voorbouwsysteem. De aluminium kast heeft een afmeting van 
100x100mm. De kast is leverbaar met een rechte voorlijst of 
met een voorlijst die 30° vooraan afgeschuind is. De onderlat 
(hoogte ca. 38mm) hangt in opgetrokken positie deels in de 
kast. De AnemoScreen wordt over het algemeen direct en   
onopvallend tegen het raam gemonteerd. Het aanzicht van  
het  gebouw wordt hierdoor niet aangetast. De aluminium 
profielgeleiding wordt met behulp van kunststofclips op het 
raam gemonteerd. De afrolling van het doek gebeurt langs het 
raam of van het raam weg. Frontale montage met clipsen 
(gepatendeerd). Eenvoudige assemblage en omkeerbaarheid 
van de bediening ongeacht type afrolling.  
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AnemoScreen Integra 100 

 Optimale lichtregeling en 
 warmtewering 

 Hoogwaardige en duurzame 
 materialen 

 Veilig en betrouwbaar 

 Efficiëntere en langdurige werking 
 vanwege de betere  windbestendig-
 heid ten opzichte van een standaard 
 screen 

 Onzichtbaar inbouwsysteem! 
 
De AnemoScreen Integra is een onzichtbaar inbouwsysteem 
waarbij de oprolbuis boven op het raam gemonteerd is en ge-
ïntegreerd in de spouw achter de lat. Dit zorgt voor een per-
fecte inbouw bij alle geveltypes en raamprofielen. De plaatsing 
van de bovenrol gebeurt van binnen uit, en de aansluiting en  
afregeling kunnen achteraf gebeuren. De bediening is elek-
trisch via aan-uit knop, regelsysteem met zonne- en windsen-
soren of via intelligente regelsysteem met programmeerbare 
software dat aangesloten wordt op het gebouwbeheer-
systeem. De AnemoScreen Integra 100 is zowel voor nieuw-
bouw als renovatie een ideale oplossing. 

Windvast, verticaal oprolbaar buitenzonwe-
ringsysteem met glasvezeldoek voorzien van 
een ritssysteem over de volledige hoogte 
van het doek, waardoor de windbelasting 
over de   volledige doekomtrek verdeeld 
wordt en er geen doekspleten langs de   
zijkanten voorkomen. Hierdoor garanderen 
wij een hoge windbelasting (Winklasse 3). 
De zonwering vormt hierdoor een strak en 
sluitend geheel. 

 
De montage gebeurt frontaal en is toepasbaar in elk           
voorbouwsysteem. De aluminium kast heeft een afmeting van 
125x125mm. De kast is leverbaar enkel met een rechte     
voorlijst. De onderlat (hoogte ca. 38mm) hangt in opgetrokken 
positie deels in de kast. De AnemoScreen wordt over het    
algemeen direct en   onopvallend tegen het raam gemonteerd. 
Het aanzicht van  het  gebouw wordt hierdoor niet aangetast. 
De aluminium profielgeleiding wordt met behulp van        
kunststofclips op het raam gemonteerd. De afrolling van het 
doek gebeurt langs het raam of van het raam weg. Frontale 
montage met clipsen (gepatendeerd). Eenvoudige assemblage 
en omkeerbaarheid van de bediening ongeacht type afrolling.  

AnemoScreen 125 

Windvast 
Verticale Screens 



 Algemene beschrijving AnemoScreen 

 Eigenschappen 
AnemoScreen is de ultieme, windvaste buitenzonwering die 

een oplossing biedt voor zowel architect, raamconstructeur als 

eindgebruiker. Meerdere kastuitvoeringen, een geavanceerd 

ritssysteem, het licht-en warmtewerend Helioscreen® zonwe-

ringsdoek, een ingenieuze klikgeleider en een naadloos maar 

strak geheel maken van AnemoScreen dé ultieme windbesten-

dige oplossing voor uw project! 

 Uniek en gepatenteerd montageconcept 
De cassette wordt frontaal gemonteerd op de zijgeleiders, is 
geschikt in alle montagesituaties en zorgt voor een               
eenvoudige, veilige en snelle montage. De compacte geleiders 
klikken probleemloos open en dicht. De bedieningszijde is  
gemakkelijk omkeerbaar ongeacht de afrolling. Bovendien 
blijft toegang tot het doek en mechanisme mogelijk in alle  
situaties. 
 

 Vlak, strak en écht windvast 
De speciale klikgeleiding zorgt voor de windbestendigheid. Het 
zonwerende Helioscreen® glasvezeldoek is voorzien van een 
asymmetrische rits en zorgt voor een betrouwbare vasthecht-
ing in de gepatenteerde naadloze zijgeleiders (37x37mm) die 
geen hinderlijk zonlicht doorlaten.  

Het naadloze, vlakke en strakke geheel maakt AnemoScreen 
tot een tijdloze en stijlvolle windbestendige oplossing waarbij 
visueel en thermisch comfort centraal blijven, zelfs bij een  
hogere windbelasting. AnemoScreen onderging met succes 
een aantal windtesten conform de normen.  
 

 Functioneel en onderhoudsvriendelijk 
De twee of drieledige kast (100x100mm of 125x125mm) is 
beschikbaar in vierkante of afgeschuinde versie, aluminium 
uitvoering en leverbaar in een uitgebreid kleurengamma en 
kan in iedere montagesituatie geopend worden.  
Bovendien heeft de AnemoScreen een insectwerende functie.  
De AnemoScreen kan grote afmetingen aan tot 4300mm in de 
breedte en is ideaal voor hoge en smalle toepassingen. 
 

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

 Afmetingen AnemoScreen 

Detail van de ritszijgeleiding 

AnemoScreen 100 

Bestelreferentie Bediening Kastfor-
maat 

Buisdiam. Geleiding 
mm 

Max breed-
te 

Max hoogte Max aantal 
doeken per 
bediening / 

Max opp. M² 

EVE 063 100 AWA MOTOR 100 63 37/37 3000 3500 1 10,5 

EVE 063 100 IWA MOTOR 100 63 37/45 3000 3500 1 10,5 

EVE 078 100 AWA MOTOR 100 78 37/37 4000 2700 1 10,8 

EVE 078 100 IWA MOTOR 100 78 37/45 4000 2700 1 10,8 

EVE 078 125 AWA MOTOR 125 78 37/37 4300 5000 1 15 

De minimale breedtemaat is 650mm 
bij handbediende screens. Bij screens 
met een ingebouwde buismotor is dit 
635mm. De verhouding tussen de 
breedte en de hoogte bedraagt bij 
voorkeur 1:3.  Afhankelijk van de af-
meting kan een horizontale doeknaad 
noodzakelijk zijn .  
Om technische redenen kan maximale 
breedte meestal niet met maximale 
hoogte gecombineerd worden. 



Bouwtechnische specificaties AnemoScreen 100 & 125 

De AnemoScreen is de ultieme, windvaste buitenzonwering die   
een oplossing biedt voor zowel architect, raamconstructeur als   
eindgebruiker. Meerdere kastuitvoeringen, een geavanceerd 
ritssysteem, het licht- en warmtewerend Helioscreen® zonwe-
ringdoek, een ingenieuze klikgeleider en een naadloos maar 
strak geheel, maken van AnemoScreen dé ultieme wind-
bestendige oplossing voor uw project! 
 
Frontmontage: de cassette kan in alle montagesituaties vanaf 
de voorzijde op de zijgeleiders worden gemonteerd. RVS draad-
veren houden de cassette tijdelijk op haar plaats in afwachting 
van de definitieve bevestiging. 
 
Zijgeleiders: deze zijn slechts 37x37mm groot en ogen in        
gesloten toestand naadloos en schroefloos. Het kunststof      
geleiderprofiel van het doek kan bij de AnemoScreen heel mak-
kelijk in de geleiders geplaatst worden, omdat de neopreen 
stootblokken niet op dit geleiderprofiel, maar op de zijgeleiders 
zitten. 
 
Kast: de 100x100mm kast, inclusief de kopschotten is volledig 
van aluminium en daardoor in vele kleuren leverbaar. De     
voorkap is naar keuze recht of 30 graden afgeschuind. De kast 
oogt naadloos omdat de profielverbindingen zich bovenop de 
kast bevinden. De kast is 2- of 3-delig en kan daardoor in vrijwel 
iedere montagesituatie geopend worden. 

 
Doekgeleiding: aan de binnenzijde van de 
cassette is over de volle breedte een 
kunststof profiel aangebracht. Dit geleidt 
het doek precies voor en in de zijgeleiders 
en voorkomt onnodige wrijving. Dit pro-

fiel is ook de eindstop voor de onderlat in de bovenste positie.    
Onnodig lawaai en beschadigingen als gevolg van ‘metaal op 
metaal contact’ worden hierdoor voorkomen. 
 
Doorvoer motorkabel: de motorkabel verlaat de cassette via 
een speciale nylon behuizing. Deze zorgt ervoor dat de rits de      
motorkabel in de cassette niet kan beschadigen. De kabeldoor-
voer geeft eveneens veel speling voor de hoogte waarop de  
motorkabel de cassette verlaat. De cassette kan daardoor     
vlakker en eenvoudiger tegen de gevel geplaatst worden. 
 

Doekbevestiging: het doek is bevestigd aan de bovenbuis met 

een speciaal aangeseald profiel. Dankzij dit profiel worden    

horizontale indrukkingen in het doek verminderd die de          

traditionele bovenzoom van screens veroorzaakt. 

AnemoScreen 100 

AnemoScreen 100 

Zijgeleiding opbouw 



Bouwtechnische specificaties AnemoScreen Integra 100 

De AnemoScreen Integra 100 is de geïntegreerde, windvaste 
buitenzonwering die een oplossing biedt voor zowel architect, 
raamconstructeur als eindgebruiker waarbij de profielen achter 
de slag zitten. De inbouw kastuitvoering, een geavanceerd rits-
systeem, het licht- en warmtewerend Helioscreen® zonwerings-
doek, een ingenieuze klikgeleider en een naadloos maar strak 
geheel, maken van AnemoScreen Integra 100 dé ultieme wind-
bestendige oplossing voor uw project! 
 
Inbouwmontage: De AnemoScreen Integra is een onzichtbaar 
inbouwsysteem waarbij de oprolbuis boven op het raam gemon-
teerd is en geïntegreerd in de spouw achter de lat. Dit zorgt voor 
een perfecte inbouw bij alle geveltypes en raamprofielen. De 
plaatsing van de bovenrol gebeurt van binnen uit, en de aanslui-
ting en  afregeling kunnen achteraf gebeuren.  
 
Zijgeleiders: deze zijn slechts 37x45mm groot en ogen in        
gesloten toestand naadloos en schroefloos. Het kunststof      
geleiderprofiel van het doek kan bij de AnemoScreen Integra  in 
de geleiders geplaatst worden, omdat de neopreen stootblok-
ken niet op dit geleiderprofiel, maar op de zijgeleiders zitten. 
 
Kast: de 100x100mm kast, inclusief de kopschotten is volledig 
van aluminium en daardoor in vele kleuren leverbaar. De     
voorkap is recht. De kast oogt naadloos omdat de profielverbin-
dingen zich bovenop de kast bevinden. De kast is 2- of 3-delig en 
kan daardoor van binnenuit geopend worden. 

 
Doekgeleiding: aan de binnenzijde van de cassette is 
over de volle breedte een kunststof profiel aangebracht. 
Dit geleidt het doek precies voor en in de zijgeleiders en 
voorkomt onnodige wrijving. Dit profiel is ook de eind-
stop voor de onderlat in de bovenste positie.    Onnodig 

lawaai en beschadigingen als gevolg van ‘metaal op metaal cont-
act’ worden hierdoor voorkomen. 
 
Doorvoer motorkabel: de motorkabel verlaat de cassette via 
een speciale nylon behuizing. Deze zorgt ervoor dat de rits de      
motorkabel in de cassette niet kan beschadigen. De kabeldoor-
voer geeft eveneens veel speling voor de hoogte waarop de  
motorkabel de cassette verlaat. De cassette kan daardoor     
vlakker en eenvoudiger tegen de gevel geplaatst worden. 
 

Doekbevestiging: het doek is bevestigd aan de bovenbuis met 

een speciaal aangeseald profiel. Dankzij dit profiel worden    

horizontale indrukkingen in het doek verminderd die de          

traditionele bovenzoom van screens veroorzaakt. 

Type B  

AnemoScreen Integra 100 

AnemoScreen Integra 100 

Zijgeleiding inbouw 



Bestekbeschrijving AnemoScreen 

Beschrijving 
Verticale en windvast buitenzonwering met glasvezeldoek 
voorzien van een ritssysteem over de volledige hoogte van het 
doek, waardoor de windbelasting over de    volledige doekom-
trek verdeeld wordt en er geen doekspleten langs de zijkanten 
voorkomen. De zonwering vormt hierdoor een strak en slui-
tend geheel. 
De montage gebeurt frontaal en is toepasbaar in elk           
voorbouwsysteem. 
  
Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Kast 
Samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen. 
Vierkante kast formaat 125x125mm of 100x100mm, eventueel 
met afgeschuinde voorkant. De kast is toegankelijk  via service-
deksel. Gepatenteerd handenvrij kliksysteem (laat één per-
soonsmontage toe).  
Variante inbouw: AnemoScreen Integra is een onzichtbaar 
inbouwsysteem waarbij de oprolbuis boven op het raam ge-
monteerd is en geïntegreerd in de spouw achter de lat. Dit 
zorgt voor een perfecte inbouw bij alle geveltypes en raampro-
fielen. De plaatsing van de bovenrol gebeurt van binnen uit, en 
de aansluiting en  afregeling kunnen achteraf gebeuren.  
 
Kaststeunen 
Gegoten aluminium, voorzien van aanslagnok voor de onderlat 
en naar beneden gerichte nokken ter bevestiging in het       
zijgeleidingsprofiel. Hierdoor is montage van de kast aan de 
gevel overbodig. 
 
Oprolbuis 
Stalen oprolbuis met een speciaal aangepaste platte doekpees 
Ø 63 of 78mm in functie van de afmeting. 
 
Zijgeleiding 
De compacte geleiders (37x37mm) zijn vlak en strak uitge-
voerd zonder zichtbare schroeven of naden aan de    voorzijde. 
Klikgeleiders, makkelijk te openen en te sluiten.  
Bij variante inbouw: compacte geleiders (37x 45mm) 
 
Windbeveiliging 
Windklasse 3 (6 Beaufort = Snelheid : 38-48 km/h = 10,5-13,4 
m/seconde). Het gebruik van een centrale bediening met 
windbeveiliging wordt steeds aanbevolen. 
 
Onderlat 
Geëxtrudeerd aluminium, rechthoekige vorm 20x48mm. De 
onderlat wordt verzwaard met thermisch verzinkt staal. De  
zwarte kunststof eindstukken van de onderlat zijn bij            
aluminiumgeleiding voorzien van een geluidsdemping. 
 

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 asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en thermische 
beveiliging. Motor kan optioneel voorzien worden van    
Hirschmannstekker. 
 
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. Gewicht   
ca. 525 gr/m2. Met grijskleurige aangesealde rits. 
 
Afmetingen  
Zie tabel pagina 2 
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
schermen vanaf oplevering jaarlijks onderhouden worden door 
Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf oplevering 
niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden onderhouden 
geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


