
X-Light® 
 

Hou het lekker fris in uw veranda door middel van de X-Light®, een 

verandazonwering van topkwaliteit!  

De X-Light® is een verandascherm van hoge kwaliteit. Het systeem is  

speciaal ontwikkeld om uw veranda van binnen af te beschermen 

tegen de zon, ongeacht de hellingsgraad van uw veranda. 
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Personaliseer uw scherm! 

De X-Light®  is standaard verkrijgbaar in wit (9016), bruin 

(8019) of antracietgrijs (7016). U kunt ook kiezen voor een 

kleur die u volledig zelf bepaalt in glanslak, matte lak of 

structuurlak. 

 

Doeken 

De X-Light® kan uitgerust worden met alle standaard acryl-

stoffen en met  Soltis 86 en Soltis 92. 

 
Bediening  

De X-Light® is standaard geschikt voor elektrische bedie-

ning. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het 

scherm uitbreiden met een draadloze handzender. 

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. 

 

 

Techniek 

De techniek is vrij eenvoudig: de druk op het systeem ontstaat door spiraal-

veren die in de tegenovergestelde richting opgespannen worden, samen met 

een elektrische motor met een laag vermogen. Deze uitmuntende techniek 

laat een lange levensduur van het product toe en zorgt ervoor dat het doek 

steeds mooi gespannen staat.  

De X-Light® wordt geheel geregeld bij de assemblage, wat de plaatsing      

aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Technische gegevens 

Afhankelijk van het type doek zijn de maximale afmetingen anders bij elk model. Met een acyldoek bedraagt de maximale breedte 500 cm 

bij een uitval van 400 cm. Met een Soltisdoek bedraagt de maximale breedte 400 cm bij een uitval van 400 cm.  

Het systeem kan zowel onder als boven uw veranda bevestigd worden. 

 

Montage onderaan Montage bovenaan 


