
Productinformatie 

Spectra™ Nova 
 

 Uniek in eenvoud en design 
 Gesloten cassette 
 Ideaal voor projecten 

 
De Spectra™ Nova is een doorontwikkeling van het al jaren 
meest verkochte terrasscherm in Nederland. Dit topklasse 
scherm heeft een zeer hoge afwerkinggraad en is zeer elegant 
door de slanke vormgeving. Door de enorme keuze aan doek-
dessins en cassettekleuren kan de Spectra™ Nova precies naar 
uw persoonlijke smaak aangepast worden. De Spectra™ Nova 
verhoogt uw comfort en beschermt tegen hinderlijk zonlicht 
terwijl uw ramen en deuren gewoon geopend kunnen worden. 

- Slanke, elegante vormgeving.  
- Volledig gesloten systeem.  
- Zeer sterke en duurzame Dyneema® knikarmen. 
- Uitvoerbaar tot maximaal 5,5 meter breed. 
- Ook zeer geschikt voor balkonsituaties. 
- De hardware is leverbaar in alleRAL-kleuren.  
 
Breedte max: 550cm 
Uitval: 160, 210, 250, 300cm 
 

 
 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 1 
 
 Goede warmtewerende eigenschappen 
 
 Blijvend zicht naar buiten 
 
 Vrije doorloop blijft behouden 
 
 Solide scherm, fraai vormgegeven 
 
 Kan uitgevoerd worden met verlengde kapsteu-

nen 
 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 

doekcollecties 
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           Afm. 6,179x5,2 cm 
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 Fraaie vormgeving 
 Extra accent aan de gevel 
 Voor kleine breedtes 
 

 
 
De Fiora Compact is speciaal ontwikkeld voor kleine ramen, 
kleine terrassen en een smalle gevel die vraagt om een scherm 
met een compacte elegante cassette. De compacte, volledig 
gesloten cassette is eenvoudig plat tegen de gevel te monte-
ren en sluit netjes op de gevel aan.  

- Rustige vormgeving zonder zichtbare schroeven en kabels. 
- Bijzonder strakke en compacte cassette. 
- Plaatsing strak tegen de gevel, zonder kier. 
- Zeer sterke en duurzame Dyneema® knikarmen. 
- Zeer geschikt voor kleine ramen, kleine terrassen en balkons. 
- De hardware is leverbaar in alle RAL-kleuren.  
 
Breedte max: 450cm 
Uitval: 160, 210, 250, 300cm 

Fiora Grande Fiora Compact 
  

 
 Sierlijke vormgeving 
 Aansluitende voorlijst 
 Voor grote breedtes 

 

 
 

 

Een volledig gesloten cassettescherm dat ondanks de kleine 
afmetingen van de cassette op grote breedtes verkrijgbaar is.  

- Zeer geschikt voor grote ramen, gekoppeld tot 12 meter. 
- Rustige vormgeving zonder zichtbare schroeven en kabels. 
- Bijzonder strakke en compacte cassette. 
- Plaatsing strak tegen de gevel, zonder kier. 
- Zeer sterke en duurzame Dyneema® knikarmen. 
- Gekoppeld leverbaar tot grote breedtes, optioneel met   
  doekspleetafdichting. 
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk. 
- De hardware is leverbaar in alleRAL-kleuren.  
 
Breedte max: 740cm, gekoppeld tot 12m 
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350cm 



Acryldoek, gewicht ca. 300 g/m2. Leverbaar in vele uni-kleuren en 
streepdessins, op 1200mm breed geweven en in aan elkaar gestikte 
banen op het scherm verwerkt, de zijkanten omgezoomd. 
 
Bediening 
(EL) Elektrisch: in de bovenbuis gemonteerde 230 Volt zelfafstellende 
buismotor, thermische beveiliging en kabel met aangesealde     
Hirschmann stekker. Opgenomen vermogen ca. 1,25 Ampère. De 
aansluiting dient te geschieden middels een bij het scherm            
aangebrachte Hirschmann contrastekker. 
(M) Manueel: uitsluitend aan de buitenzijde d.m.v. in de kap         
gemonteerde wormwieloverbrenging, gesloten huis, zelfsmerend, 
een 1:7 overbrenging en voorzien van een kunststof oog. Draaistang 
staal, doorsnede 13mm voor buitenbediening, voorzien van RVS-haak 
en knikbare kunststof handgreep. Verkrijgbaar in diverse lengtes. 
 
Montage 
Geschiedt d.m.v. corrosievast bevestigingsmateriaal. 
 
Garantie 

Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
knikarmchermen vanaf oplevering jaarlijks onderhouden wor-
den door Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf 
oplevering niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden on-
derhouden geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 

Beschrijving 
Met geringe hellingshoek uitvallend zonnescherm. 
  
Oppervlaktebehandeling 
Kap, sluitlijst, kaststeunen en knikarmen: natuurkleurig geanodiseerd,  
poedercoatsysteem of volgens RAL-kleuren. 
 
Kap 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8mm. 
 
Sluitlijst 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8mm. De knikarmen  val-
len achter de sluitlijst. 
 
Kapsteun 
Aluminium, met twee bevestigingspunten, één boven en één onder 
de kap. 
 
Knikarmen 
Tweedelige uitvalarm uit geëxtrudeerd aluminium, afmeting 
56x28mm. Voorzien van uit aluminium gegoten scharnieren en beves-
tigingssteunen. De spankracht wordt bereikt door een veersysteem 
met dubbele staalkabel.  
 
Afmetingen 
De maximale schermbreedte bedraagt 5500mm. De maximale uitval 
bedraagt 3000mm, afhankelijk van de schermbreedte. 
 
Doek 
Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 290 g/m2. leverbaar in een   
aantal uni-kleuren op diverse weefbreedtes voor een naadloze     
verwerking op het scherm. De uiteinden van het doek worden      
voorzien van verstevigingshoeken. 

Bestekbeschrijving 

Project-zonnentent 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


