
JDB® 

 

De maximale breedte van de JDB® is 600 cm bij een uitval van 300 cm. De knikarmen heb-

ben een uitval van 150, 200, 250 of 300 cm. Door gebruik van hoogwaardige materialen, 

zoals aluminium, is dit scherm het voorbeeld van absolute duurzaamheid. Om uw JDB® een 

persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving kunt u een keuze ma-

ken uit onze grote collectie zonweringdoek.  
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Uniek design door Jan des Bouvrie 

Knikarmscherm 



Techniek 

De armen zijn bevestigd in de speciaal     

ontworpen achterkap. Door de unieke     

constructie van de JDB® is het mogelijk het 

scherm in vele situaties toe te passen, zodat 

uw terras en/of raampartij altijd van schaduw 

kan worden voorzien. 

 

De knikarmen 

De knikarmen zijn vervaardigd uit hoogwaar-

dige aluminium profielen, en aluminium    

verbindingsstukken die gesmeed en gegoten 

zijn volgens een uniek procédé. Bovendien 

zijn deze voorzien van twee kabels en sterke 

veren. Alle bouten, moeren en assen zijn van 

roestvast staal. De uitval is traploos        

instelbaar naar 150, 200, 250 of zelfs 300 

cm. 

Personaliseer uw scherm! 

De cassette is onder meer verkrijgbaar in 

RAL 9010 wit, RAL 7016 Structuur, RAL 9005 

Structuur. U kunt ook standaard kiezen voor 

een gemoffelde cassette in een kleur die u 

volledig zelf bepaalt in glanslak, matte lak of 

structuurlak. 

 
Doeken 

Onze doekcollectie biedt u een uitgebreid 

kleurenpalet en een rijke schakering in uni’s, 

blokstrepen en fantasiedessins. Deze uitzon-

derlijk grote keuze in zonweringdoek maakt 

het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw 

zonwering te geven.  

De vormgeving  

Met haar elegante vormgeving en perfect 

rechthoekige afwerking is de JDB® een lust 

voor het oog. De strakke, rechthoekige   

vormgeving past perfect bij de hedendaagse   

strakke architectuur 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

Dankzij de io-homecontrol® technologie kan u al onze producten die in uw 

woning geïnstalleerd zijn, controleren en programmeren met TaHoma vanop 

uw computer, smartphone of tablet. 

220 mm 

147 mm 

 

 

Bediening  

De JDB® is standaard geschikt voor elektri-

sche bediening. Houdt u echter van gemak en 

comfort, dan kunt u het scherm uitbreiden met 

een draadloze handzender. Het toppunt van 

luxe is een scherm uitgerust met een zon-/

wind meter. Deze meter zorgt ervoor dat het 

scherm bij verschillende weersomstandighe-

den automatisch uitgaat of wordt ingetrokken.  


