
Trendline® 

 

Dit unieke scherm is gekend om de uitmuntende kwaliteit van z’n        

onderdelen. Uw Trendline® kan u volledig op maat bestellen.  

De Trendlinecassette is te verkrijgen tot 7000 mm breedte uit 

één stuk en gekoppeld tot 12000 mm met een tussenrol. De 

maximale uitval van dit scherm is 3500 mm.  
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Knikarmscherm 



Doeken 

Onze doekcollectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een rijke schakering in 

uni’s, blokstrepen en fantasiedessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonwe-

ringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven.  

Personaliseer uw scherm! 

De cassette is onder meer verkrijgbaar in wit (9010), zilver (9006) en mat antra-

cietgrijs (7016 mat). U kunt ook kiezen voor een kleur die u volledig zelf bepaalt 

in glanslak, matte lak of structuurlak. 

 

 

 

Techniek 

De knikarmen werden getest en gecertifi-

ceerd door TÜV tot 70.000 bedieningen.  

De vier stalen kabels in de knikarmen zijn 

omkapseld met een corrosiebestendige, zeer 

flexibele kunststof.  

De dubbele veren zorgen voor een optimale 

spanning van de arm.  

De assen zijn van roestvrij staal.  

Al deze eigenschappen zorgen voor een on-

berispelijke spanning van het doek, corrosie-

bestendigheid, lange levensduur, stil gebruik 

en maken dat het scherm zo goed als onder-

houdsvrij is. 

 

Geniet meer van het buitenleven 

Het is niet omdat het donker en koud wordt, 

dat u uw terras moet verlaten. Onderaan uw 

Trendline® kan verlichting en infraroodver-

warming voorzien worden.  

 

Bediening  

De Trendline® is standaard geschikt voor 

elektrische 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 

weersomstandigheden automatisch uitgaat of 

wordt ingetrokken.  

 

 

De vormgeving  

Het aantrekkelijke, elegante en tijdloze design 

van de Trendlinecassette® maakt dat dit 

scherm uniek is op de markt. Het scherm kan 

aan de muur of aan het plafond bevestigd 

worden, met een hellingsgraad tussen 0 en 

40°. De plaatsing is eenvoudig te realiseren 

op elk type gevel door een                        

zonweringsspecialist. 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

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

ning geïnstalleerd zijn, controleren en programmeren met TaHoma vanop uw 

computer, smartphone of tablet. 


