
MultiScreen 85 / MultiScreen Ø95 

 
 
 Screen met valarm  
 Compacte vormgeving 
 Vaste uitval 400mm 

 Doekinclinatie tot 135° 
 Geschikt voor kleinere ramen 
 
 

 
De aluminium kast heeft een afmeting van 85x85mm. Ook 
leverbaar met ronde kast diam. 95mm. De totale hoogte,    
inclusief uitvalprofiel en tussenrol bedraagt 125mm.  
 
De uitvalarmen hebben een vast afmeting van 400mm en zijn 
in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kunnen tot maximaal 
135° inclineren.  
 
De MultiScreen 85 valarm geeft een beter zicht naar buiten en 
wordt daarom veel toegepast als alternatief voor standaard 
screens. Normaal wordt gepolyvinyliseerd glasvezeldoek toe-
gepast. Als alternatief kan er ook een acryldoek gebruikt       
worden.  

 
 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 2 
 
 Uitstekende warmte- en lichtwering 
 
 Goede windbestendigheid 
 
 Variabel vrij zicht naar buiten 
 
 Stijlvolle vormgeving 
 
 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 

doekcollecties 
 
 

Ultimate 85 / Ultimate Ø95 
 
 
 Screen met valarm 
 Compacte vormgeving 
 Vaste uitval 600mm 

 Doekinclinatie tot 135° 
 Geschikt voor middelgrote  
 ramen tot 2500mm 
 

De aluminium kast heeft een afmeting van 85x85mm. De    
totale hoogte, inclusief uitvalprofiel en tussenrol, bedraagt 
160mm. De Ultimate 85 is ook leverbaar met ronde kast diam. 
95mm. De uitvalarmen hebben een vaste afmeting van 
600mm en zijn in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kun-
nen tot maximaal 135° inclineren.  
De Ultimate 85 geeft een beter zicht naar  buiten en wordt 
daarom veel toegepast als alternatief voor standaard screens. 
Normaal wordt gepolyvinyliseerd glasvezeldoek toegepast. Als 
alternatief kan er ook een acryldoek gebruikt worden.  

 
 
 Vrij te bepalen val- en uitval
 maat 
 2-delig compact armsysteem 
 In opgetrokken toestand 
 vrijwel gesloten kast 
 Geschikt voor grotere ramen 
 

De aluminium kast heeft, inclusief tussenrol en uitvalprofiel, 
een afmeting van 164x100mm.  
Tweedelige armsysteem: de tussenrol is bevestigd aan een 
schoor welke d.m.v. kunststof lopers in de achterarm beweegt 
en aan de onderzijde verankerd is aan de uitvalarm.  
In neergelaten positie zorgt een blokkering ervoor dat de       
uitvalarm in de achterarm wordt vergrendeld. De afmeting van 
het verticaal zakkende deel en het uitvallende deel zijn per 
raamafmeting vooraf vrij te bepalen. Bij uitstek geschikt voor 
hoge ramen.  
Naast het hier omschreven type Carré 105 is ook het type    
Cylinder 120 als valarmscherm leverbaar. Met zijn ronde vor-
men is dit scherm een sierlijk element aan de gevel. Voor dit 
type wordt er enkel acryldoek gebruikt. 

Carré Valarm 105 / Cylinder 120 

Productinformatie 

Valarmschermen 
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… & Valarmschermen 

Helioscreen combineert met deze typen de voordelen van     
verticale- en uitvallende zonneschermen: 
 

 Uitstekende warmte– en lichtwering 
Het glas wordt direct afgeschermd tegen de straling van de zon 
door het bovenste deel van het zonnescherm. Daarnaast       
beschermt het onderste deel de gevel tegen te veel             
zonnewarmte. 
 
De lichtinvalshoek van opzij wordt verkleind doordat het doek 
pas vanaf de tussenrol uitvalt. Bij gebruik van digitale borden 
en beeldschermen kan een combinatie aangewezen zijn met      
Helioscreen binnenzonwering 
 

 Goede windbestendigheid 
Doordat het doek mede strak wordt gehouden door de tussen-
rol ontstaat er een goede windvastheid. De uitvalarmen     
worden bovendien in neergelaten toestand gefixeerd en     
kunnen daardoor niet ‘opwaaien’. 
 

Afmetingen 

 Variable vrij zicht naar buiten 
Omdat het onderste deel van deze schermen uitvalt, blijft zicht 
naar buiten behouden. De hoogte van de verticale val en het 
punt van uitval zijn vooraf vrij te bepalen, aangepast aan de  
gewenste situatie. 
 

 Stijlvolle vormgeving 
Door zijn vorm is deze zonwering bij uitstek geschikt om het 
gebouw een eigen gezicht te geven. Naast de hier omschreven 
types is ook de MultiScreen Cylinder 120 valarm leverbaar:   
onder en boven rond gevormd, afmeting 185x120mm. 
 

 Ruime keuze in kleuren, bedieningsvarianten en 
doekcollecties 

Alle aluminium delen zijn geanodiseerd of kunnen in een RAL-
kleur worden gemoffeld. 

Bestelreferentie Bediening Kast-
formaat 

Buisdiam. 
(mm) 

Armsysteem Max. doek- 
lengte (mm) 

Max. breed-
te (mm) 

Max. aantal  
delen per  
bediening 

Koppelbaar 
tot breedte 

(mm) 

Max. 
uitval 
(mm) 

Wind-
bestendigheid 

tot 

MultiScreen 85 slinger  85x85 47 20/45x30 3200/Sergé 1600 2 3600 400 8 m/sec 

MultiScreen 85 motor 85x85 47 20/45x30 3200/Sergé 1600 2 3600 400 8 m/sec 

Ultimate 85 slinger  85x85 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 8 m/sec 

Ultimate 85 motor 85x85 47 18/50x37 3200/Sergé 2500 2 5000 600 8 m/sec 

Carré 105  slinger 164x100 64 30x30/70 4500/Acryl 4200 1 n.v.t. 1150 8 m/sec 

Carré 105  motor 164x100 64 30x30/70 4500/Acryl 4200 2 7200 1150 8 m/sec 

Cylinder 120  slinger diam. 120 64 30x30/70 4500/Acryl 3600 1 n.v.t. 1150 8 m/sec 

Cylinder 120  motor diam. 120 64 30x30/70 4500/Acryl 3600 2 7200 1150 8 m/sec 

 

MultiScreen 85 MultiScreen... 

 Het glasvezeldoek (alleen MultiScreen 85 en Ultimate 85) 
wordt geleverd in een groot aantal kleuren. 
Het acryldoek (voor Carré105 en System120) wordt geleverd in 
een aantal standaard uni-kleuren en naadloos op de schermen 
verwerkt. Daarnaast is er een grote keuzen 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 website van 
Cobosystem www.bestekservice.be/helioscreen of u kan ook 
onze website raadplegen: www.helioscreen-projects.be 



Bouwtechnische specificaties MultiScreen en Ultimate 

MultiScreen 85 / MultiScreen Ø95 

Kast  

85x85mm of diam. 95mm 

Uitvalprofiel: 37x37mm en sluit in opgetrokken positie om de 

tussenrol. Tussenrol en het uitvalprofiel zakken in de aluminium 

geleiders tot aan een blokkering, waarna het scherm uitvalt tot 

maximaal 135°.  

 
Ultimate 85 / Ultimate Ø95 

Kast  

85x85mm of diam. 95mm 

Uitvalprofiel: ronde buis en neemt in opgetrokken positie de 

tussenrol mee. Tussenrol en het uitvalprofiel zakken in de alumi-

nium geleiders tot aan een blokkering, waarna het scherm uit-

valt tot maximaal 135°. 

 

Bediening 
De systemen zijn leverbaar met elektrische bediening en diverse 
soorten handbediening. Meerdere schermen kunnen worden 
gekoppeld tot grotere bedieningseenheden.  

Bruikbaarheid, functioneel 

Voor utiliteitsbouw. Door combinatie van verticale beweging en 

uitvalbeweging, bijzonder geschikt voor gebouwen met hoge 

ramen, waar een uitvalscherm tekort schiet. Type Multiscreen-

valarm is bijzonder geschikt voor kleinere ramen. 

 

Kleur 
Aluminium onderdelen : blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL
-kleur.  

 

Materiaal 

Kast, uitvalprofiel, bovenbuis en uitvalarmen: geëxtrudeerd alu-

minium (NEN-EN 573-3-03): EN-AW 6060. 

Kaststeunen: gegoten aluminium. 

Bevestigingsmateriaal: RVS (A2). 

 

Doek  

- Gepolivinyliseerd glasvezeldoek, type Sergé, ca. 520gr/m2.  

De zijkanten hoogfrequent gelast en versterkt met  laslint. 

- Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 290gr/m2.  

Leverbaar in een aantal standaard uni-kleuren op diverse weef-

breedtes voor een naadloze verwerking op het scherm, de zij-

kanten afgeseald met een transparante band. 

- Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 300gr/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. 
 

 

 MultiScreen 85 

Ultimate 85 



Carré Valarm 105: 

Kast 

164x100mm. 

Uitvalprofiel: 75x75mm, voorzien van een uitsparing voor de 

tussenrol.Fungeert tevens als afsluiting voor de onderzijde van 

de kast. Tweedelig armsysteem; 

Tussenrol: bevestigd aan een omgezette schoor. 

Blokkeersysteem: ingebouwd, zorgt er voor dat het armsysteem 

in neergelaten toestand is gefixeerd. 

 

Materiaal: 

Kast, uitvalprofiel, bovenbuis en uitvalarmen: geëxtrudeerd alu-

minium (NEN-EN 573-3-03): EN-AW 6060. 

Kaststeunen: gegoten aluminium. 

Bevestigingsmateriaal: RVS (A2). 

 

Doek: 

- Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 290gr/m2.   

Leverbaar in een aantal standaard uni-kleuren op diverse weef-

breedtes voor een naadloze verwerking op het scherm, de zij-

kanten afgeseald met een transparante band. 

- Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 300gr/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. 

Bouwtechnische specificaties Carré Valarm 105 

Carré  Valarm 105 

Carré  Valarm 105 

MultiScreen 85 

Geïntegreerd valarmscherm 



Bestekbeschrijving Valarmschermen 
Typeomschrijving 
Verticaal zakkend en uitvallend zonnescherm. 
  
Oppervlaktebehandeling kast, sluitlijst, kaststeunen en     
uitvalarmen: 
Natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL–kleur.  
Structuurlak op aanvraag. 
 
Val– uitvalprofiel  
Geëxtrudeerd aluminium. Het uitvalprofiel heeft een uitspa-
ring voor de tussenrol (MultiScreen) en fungeert tevens als 
afsluiting voor de onderzijde van de kast of is een ronde buis 
(Ultimate) en neemt in opgetrokken positie de tussenrol mee . 
Het is voorzien van een doekgleuf, de uiteinden worden afge-
sloten door gegoten aluminium plaatjes (bij MultiScreen 
valarm is dit in kunststof). 
 
Kaststeunen 
Gegoten of geëxtrudeerd aluminium. Al naar gelang het type 
geschikt voor montage rechtstreeks op de gevel, of voorzien 
van nokken welke in de achterarm worden geschoven, zodat 
de montage van de kap aan de gevel niet nodig is. 
 

Oprolbuis 
Geëxtrudeerd aluminium, diameter afhankelijk van de         
benodigde schermafmetingen en de bediening. 
 
Tussenrol 
Geëxtrudeerd aluminium, diameter afhankelijk van het type en 
de schermbreedte. (Bij de Multiscreen valarm altijd 22mm).  
 
Armsysteem 
Twee– of driedelig, geëxtrudeerd aluminium, achterarm en 
eventuele middenarm afmeting 30x29mm, voorarm afmeting 
24x36mm. Bij de tweedelige arm is de tussenrol bevestigd aan 
een geplooide aluminium schoor voor de verbeterde windvast-
heid. De tussenrol is d.m.v. gegoten aluminium steunen in de 
middenarm bevestigd. Bij beide armsystemen zorgt een inge-
bouwd blokkeersysteem er voor dat het armsysteem in neer-
gelaten toestand gefixeerd is. 
Bij de MultiScreen valarm worden zowel de tussenrol als de 
geschoorde uitvalarm via de zijgeleiders naar beneden gelaten. 
 

Bediening  
Elektrisch: in de oprolbuis wordt een asynchrone 230V-motor 
gemonteerd met ingebouwde eindschakelaar en thermische 
beveiliging. Motor kan optioneel voorzien worden van een 
Hirschmannstekker. 
Manueel: in de kast gemonteerde mekaniek, overbrenging 1:4. 
Verchroomde kniestuk met grondplaat 22x85mm met door-
voeras en aansluiting voor de aluminium draaistang.    Alumini-
um draaistang, diam. 16mm met knikslinger en kunststoffen 
handgreep. Kunststof draaistangklem, afmeting ca. 20x62mm 
 

Doek 
Acryl zonweringdoek, gewicht ca. 290 gr/m2. Leverbaar in een 
aantal standaard uni-kleuren op diverse weefbreedtes voor 
een naadloze verwerking op het scherm. Mogelijk ook in 
streepdessins op 1200mm breedte geweven. Deze worden in 
aan elkaar gestikte banen op het scherm verwerkt. De         
zijkanten worden omgezoomd. 
ALLEEN MULTISCREEN VALARM: Weer– en UV-bestendig glas-
vezeldoek, 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. De zijkanten zijn 
hoogfrequent gelast en voorzien van een laslint. 
 
Afmetingen (zie ook de tabel Afmetingen) 
Afhankelijk van het type en de toepassing is de maximale 
schermbreedte 4200mm.  
 
Montage 
Alle bevestigingsmaterialen zijn in RVS.  
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
valarmschermen 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 


