
Productinformatie 

Carré 105  
 
 Compacte vormgeving 
 Toepasbaar in specifieke 
 bouw kundige situatie 
 Bij motor: stekker  
 onopvallend weggewerkt    
 
 
 

De aluminium kast heeft een afmeting van 105x105mm         
Het uitvalprofiel heeft een afmeting van 75x75mm. In opge-
trokken toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één vier-
kant geheel. Voor uiteenlopende situaties zijn verschillende 
armsystemen leverbaar: 
 
Type CV  standaard, vast scharnierpunt, verzwaard       
  uitvalprofiel 
Type CVW windvast d.m.v. veerarm met schoor 
Type CG grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm 
Type CTG glijarm met tussenrol 
Type CB bij overdekte balkons, met balkonarm 
 
Montage van de kast d.m.v. staartconsoles of onafhankelijke 
kaststeunen direct op het raam of op de gevel. Montage van 
het armsysteem eveneens direct op het raam of op de gevel 
mogelijk.  

 
 Windbestendigheid (EN 13561) : windklasse 2 
 
 Uitvalscherm Stabilum 105         : windklasse 3 
 
 Toepassing glijarm of tussenrol : windklasse 1 
 
 Uitstekende warmte- en lichtwering 
 
 Vrij zicht naar buiten 
 
 Stijlvolle vormgeving 
 
 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 

doekcollecties 

 
 Grootst mogelijke         
 windbestendigheid 
 Windklasse 3 
 Uitzonderlijke kwaliteit 
 Compacte vormgeving 
 Toepasbaar in specifieke 
 bouwkundige situatie 
 

De constructie van dit type scherm is geheel gericht op een zo 
groot mogelijke windbestendigheid. De volledig in de achter-
armen geïntegreerde gasdrukveren en het extra verzwaarde 
uitvalprofiel voorkomen het opwaaien van het doek. Het acryl-
doek zelf wordt uitsluitend in banen geconfectioneerd met de 
grootste sterkte in de juiste richting. Het Stabilum scherm kan 
gebruikt worden als efficiënte warmtewering in situaties met 
zon en harde wind, tot maximaal 15 m/s = windklasse 3. 
 
De aluminium kast heeft een afmeting van 105x105mm. Het 
uitvalprofiel heeft een afmeting van 75x75mm. In opgetrokken 
toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één vierkant ge-
heel. De gasdrukveren zijn uit het zicht en goed beschermd in 
de achterarmen ingebouwd. 

Cylinder 120 Stabilum 105 
 
 Fraaie ronde vormgeving 
 Uitvalprofiel geïntegreerd 
 in kastvorm 
 Extra accent op de gevel 
 
 
 
 

De aluminium kast heeft een afmeting van Ø 120mm. Het   
uitvalprofiel heeft een afmeting van 90x50mm in een kwart-
ronde vorm. In opgetrokken toestand vormen de kast en het 
uitvalprofiel één rond geheel. Voor verschillende situaties zijn 
verschillende armsystemen leverbaar: 
Type SV standaard, vast scharnierpunt, verzwaard uitval- 
  profiel 
Type SVW windvast d.m.v. veerarm met schoor 
Type SG grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm 
 
Montage van de kast d.m.v. onafhankelijke kaststeunen direct 
op het raam of op de gevel. Montage van het armsysteem 
eveneens direct op het raam of op de gevel. Met zijn ronde 
vormen is dit scherm een sierlijk element aan de gevel. 

Uitvalschermen 
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Algemene beschrijving Uitvalschermen 

 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en doek-
collecties 

Alle aluminium delen zijn geanodiseerd of in een RAL-kleur 
gemoffeld. Het acryldoek wordt geleverd in een aantal stan-
daard uni-kleuren en naadloos op het scherm verwerkt.  
Daarnaast is er een grote keuze uit banendoek in vele uni– en 
streepdessins. 
 
De bediening kan handmatig, elektrisch of geautomatiseerd  
uitgevoerd worden. 
 

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

Afmetingen 

Helioscreen heeft uitvalschermen in vele varianten toepasbaar 
in de utiliteitsbouw. De verschillende types uitvalschermen van 
Helioscreen bieden ontwerpers en gebruikers een groot aantal 
voordelen: 
 

 Uitstekende warmte–  en lichtwering 
Uitvalschermen zorgen er voor dat de zonnewarmte op       
afstand van de gevel blijft en opgewarmde lucht achter het 
doek eenvoudig weg geventileerd kan worden. 
 
Voldoende afscherming van hinderlijk invallend licht wordt 
bereikt als de schermbreedte de raambreedte   royaal overlapt 
zodat zoninval van opzij wordt beperkt.  
Bij gebruik van digitale borden en beeldschermen kan een 
combinatie met Helioscreen binnenzonwering aangewezen 
zijn.  
 

 Goede windbestendigheid 
Afhankelijk van de vorm en ligging van het gebouw, kunnen 
uitvalschermen tot windkracht 5 gebruikt worden. Het type 
Stabilum zelfs tot windkracht 7. 
 

 Vrij zicht naar buiten 
Een comfortabel zicht naar buiten is mogelijk. Hierdoor blijft 
het contact met de buitenwereld behouden en van een opge-
sloten gevoel is er geen sprake. 
 

 Stijlvolle vormgeving 
Helioscreen uitvalschermen geven de ontwerper de mogelijk-
heid het gebouw te voorzien van een bijzondere uitstraling, 
waarbij esthetische en functionele aspecten hand in hand 
gaan. 

Type Bediening Max. breedte met 2 
armen (mm) 

Max. breedte 
met 3 armen (mm) 

Max. aantal  
delen per  
bediening 

Koppelbaar tot 
breedte (mm) 

Max. uitval (mm) 

Carré 105  
CV/CVW/CTG/CB  

slinger 4800  2 7200 1350 

Carré 105  
CV/CVW/CTG/CB  

motor 4800  3 14400 1350 

Carré 105 CG slinger 4800  1 n.v.t. 2000 

Carré 105 CG motor 4800  2 9600 2000 

Cylinder 120 SV/SVW slinger 3600 5500 1 n.v.t. 1350 

Cylinder 120 SV/SVW motor 3600 5500 2 7200 1350 

Cylinder 120 SG slinger 3600 5500 1 n.v.t. 2000 

Cylinder 120 SG motor 3600 5500 2 7200 2000 

Stabilum 105 slinger 4800  1 n.v.t. 1350 

Stabilum 105 motor 4800  1 n.v.t. 1350 

De minimale breedtemaat is 640mm 



Bouwtechnische specificaties Uitvalschermen 

Carré 105  
 
- Compacte vormgeving 
- Goed inpasbaar in bouwkundige situaties 
- Bij elektrische toepassing, stekker weggewerkt 

In opgetrokken toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één vier-
kant geheel. De kast is ook leverbaar in 105x105mm. Dit type scherm is 
leverbaar met verschillende armsystemen: 

 type CV: standaard, vast scharnierpunt, verzwaard uitvalprofiel  

 type CVW: windvast d.m.v. veerarm met schoor 

 type CG: grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm 

 type CTG: glijarm met tussenrol 

 type CB: bij overdekte balkons, met balkonarm 
 
 
 
 
 
Cylinder 120 
 
- Fraaie ronde vormgeving 
- Uitvalprofiel geïntegreerd in kastvorm 
- Extra accent op de gevel 
 
In opgetrokken toestand vormen de kast en het uitvalprofiel één rond 
geheel. Voor uiteenlopende situaties zijn verschillende armsystemen 
leverbaar: 

 type SV: standaard, vast schermpunt, verzwaard uitvalprofiel 

 type SVW: windvast d.m.v. veerarm met schoor 

 type SG: grotere doorloophoogte d.m.v. glijarm 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilum 105 
 
- Grootst mogelijke windbestendigheid 
- Uitzonderlijke kwaliteit 
- Compacte vormgeving 
- Goed inpasbaar in bouwkundige situaties 
 
De constructie van dit type uitvalscherm is geheel gericht op een zo 
groot mogelijke windbestendigheid. De volledig in de achterarmen 
geïntegreerde gasdrukveren en het extra verzwaarde uitvalprofiel 
voorkomen het opwaaien van het doek. 
Het acryldoek zelf wordt uitsluitend in banen geconfectioneerd met 
de grootste sterkte in de juiste richting. 
Het Stabilum scherm kan daardoor ook gebruikt worden als effec- 
tieve warmtewering in situaties met zon en harde wind tot maxi- 
maal 15 m/s = windklasse 3. 
 

Cylinder 120 met windvaste arm en 
elektrisch bediend 

Carré 105 met glijarm 
en slingerbediening    

Stabilum met stormvaste arm en 
elektrisch bediend 





Bestekbeschrijving Uitvalschermen 

Typeomschrijving 
Uitvallend zonnescherm. 
  

Oppervlaktebehandeling 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 

Kast 
Samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen, in    
diverse afmetingen en vormen. 
 

Kaststeunen 
Gegoten aluminium, afhankelijk van het type en de toepassing: 
als staartconsole (tevens kopschot) met twee bevestigingspun-
ten onder de kast of een steun die op diverse plaatsen achter 
de kast gemonteerd kan worden. Hierbij wordt de kast aan de 
zijkant afgedicht door gegoten aluminium kopschotten. 
 

Sluitlijst 
Geëxtrudeerd aluminium, afmeting en vorm afgestemd op de 
kast, zodat in opgetrokken toestand één geheel ontstaat. De 
sluitlijst fungeert tevens als uitvalprofiel, voorzien van een 
doekgleuf, de uiteinden afgesloten door gegoten aluminium 
plaatjes, dikte 3mm. 
 

Oprolbuis 
Geëxtrudeerd aluminium, diameter afhankelijk van de beno-
digde schermafmetingen en de bediening. 
 

Uitvalarmen Carré en Cylinder 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 3mm, achterarm    
afmeting  30x29mm, voorarm afmeting 24x36mm. Scharnier-
punten gegoten aluminium. 
Type CV resp. SV: vast scharnierpunt, niet geschoord, een      
verzwaring van thermisch verzinkt staal in de sluitlijst zorgt 
voor enige windbestendigheid. 
Type CVW resp. SVW: windvast, een in de armconstructie      
ingebouwde RVS veer en een aluminium schoor zorgt voor de 
windbestendigheid tot maximaal 7.9 m/s. Een extra toegepas-
te verzwaring van thermisch verzinkt staal in de sluitlijst kan 
deze windbestendigheid vergroten tot maximaal 10.7 m/s. 
Type CG resp. SG: glijarm, bij het neerlaten glijdt het               
armscharnierpunt naar boven waardoor een grotere doorloop-
hoogte wordt bereikt. 
Type CTG: tussenrol, dubbele voorarm, waarvan één is voor-
zien van een tussenrol waar overheen het doek wordt geleid. 
Hierdoor kunnen ramen verder geopend worden zonder het 
doek te raken. 
Type CB: balkonarm, hierbij wordt de kast vooraan onder het 
overdekte balkon gemonteerd, de voorarm loopt eerst           
horizontaal terug naar de gevel en dan verticaal naar het     
scharnierpunt met de achterarm. 
 

Uitvalarmen Stabilum 
Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 3mm, achterarm    
afmeting  30x29mm, voorarm afmeting 24x36mm.   Scharnier-
punten gegoten aluminium, uitvoering met gasdruk-veren, 
windbestendigheid tot maximaal 15m/s. 
 

Bediening  
Elektrisch: in de opruilbuis wordt een asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en thermische 
beveiliging. Motor kan optioneel voorzien worden van een 
Hirschmannstekker. 
Manueel: in de kap gemonteerde mechaniek, gesloten huis, 
zelfsmerend en een 1 : 4 overbrenging (bij het type Stabilum 
1 : 6). Verchroomd kniestuk met grondplaat 22mmx85mm met 
doorvoeras en aansluiting voor de aluminium draaistang. Alu-
minium draaistang, diam. 16mm met knikslinger en     kunst-
stof handgreep. Kunststof draaistangklem, afmeting        ca. 
20x62mm. 
 
Doek 
Acrylzonweringsdoek, gewicht ca. 290g/m2. Leverbaar in een 
aantal standaard uni-kleuren op diverse weefbreedtes voor 
een naadloze verwerking op het scherm en in streepdessins, 
op 1200mm breed geweven en in aan elkaar gestikte banen op 
het scherm verwerkt. De zijkanten worden omgezoomd. 
NB: op de Stabilum schermen met spansysteem wordt           
uitsluitend banendoek verwerkt! 
 
Afmetingen (zie ook de tabel Afmetingen) 
De maximale schermbreedte bedraagt 4800mm. Afhankelijk 
van het type, soort armsysteem en bediening kunnen er   
maximaal 3 doeken op één bediening worden gekoppeld tot 
een totaalbreedte van 14400mm. Stabilum schermen zijn niet 
koppelbaar. 
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
uitvalschermen 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. 
 
 
 
 
 
 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


