Buitenzonwering
Maatwerk
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Overzicht prijzen en afmetin
Meetinstructies

Buitenzonwering
op maat

Doekkwaliteit
Al onze buitenzonwering is gemaakt van eersteklas zonweringdoek dat bestaat uit
acryl- en glasvezel. Dit garandeert dat kleuren en weefsel zeer lang meegaan. Een
teflon finish vertraagt vervuiling en maakt het doek maximaal waterafstotend.

Onderhoud
Buitenzonwering beschermt tegen zonlicht, houdt warmte
buiten, vormt een geheel met de gevel van je huis, maar mag
tegelijkertijd een blikvanger zijn. Mooi en praktisch gaan bij
zonweringen van KARWEI hand in hand. Want bij KARWEI
heb je de keus uit een uitgebreide collectie, uitgevoerd in
diverse materialen, kleuren en dessins. Onze zonweringen
zijn verkrijgbaar op maat en kunnen naar wens uitgevoerd
worden, met keuze uit verschillende bedieningsmogelijkheden,
waaronder elektrische bediening.

De metalen en aluminium delen moeten 1 à 2 keer per jaar afgenomen worden met
een natte doek, al dan niet voorzien van groene zeep. Het zonwerende doek is roten schimmelwerend. Als het doek is natgeregend, dien je het eerst te laten drogen
voor je de zonwering weer inklapt. Als het doek stoffig is, kan je het schoonvegen
met een droge, harde borstel.

Montage algemeen
In de verpakking zit een duidelijke montagehandleiding. Het benodigde
bevestigingsmateriaal is bijgevoegd. Wat je verder nodig hebt zijn:
een goede boormachine, een steenboor, een schroevendraaier en een
ringsleutelset. Voor specifieke vragen over montage kan je terecht bij een van
onze bouwmarktmedewerkers.

Inmeet- en montageservice
De mogelijkheid bestaat om de producten te laten inmeten en/of monteren via de
vakmannen van de KARWEI Montageservice. Voor meer informatie verwijzen wij je
naar karwei.nl

Levertijd
Alle buitenzonwering heeft een levertijd van ca. 20 werkdagen.

ing
Op alle buitenzonwer
zit 2 jaar garantie!

Knikarmscherm Staccato met half open cassette

Knikarmscherm
Staccato
met half open cassette
Een knikarmscherm is ideaal als terrasscherm. Door de
constructie kan je gewoon onder het scherm doorlopen.
Dit scherm is uitgevoerd met half open cassette.
Het knikarmscherm is verkrijgbaar in een brede maatrange en wordt op maat
gemaakt. Het knikarmscherm is verkrijgbaar met een uitval van 250 cm (maximale
breedte 550 cm) en een uitval van 300 cm (maximale breedte 500 cm).
De constructie staat garant voor een terrasscherm waar je jarenlang plezier van
hebt. Dit product is een Nederlands fabricaat; alle bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn van hoogwaardig RVS.
Het scherm is standaard met een handbediening uitgevoerd, maar kan tegen
meerprijs met elektrische bediening geleverd worden.

Uitvoering
Het frame van het knikarmscherm wordt uitgevoerd in zilver metallic, inclusief

RAL 7016

RAL 9006

antraciet grijze (RAL 7016) of zilver metallic (RAL 9006) zijplaten.
Standaardbediening links of rechts, inclusief slingerstang van 160 cm. Kan tegen
meerprijs ook met elektrische bediening worden geleverd.

Doekkleuren
Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie doekkleuren. Een doek bestaand uit
1 kleur valt onder de prijstabel ‘uni’. Doeken met banen in verschillende kleuren

vallen onder de prijstabel ‘streep’. Kijk voor een overzicht van alle kleuren in het
stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt. Het doek kan ook met schulprand
worden geleverd. Hiervoor geldt een meerprijs.

Bij het monteren van een knikarmscherm mag je nooit in de bovenste vijf
bakstenen boren. De kans bestaat dat je gevel dan gaat scheuren of uitbreken.
Dan dien je verlengde consoles te bestellen bij het scherm. Deze zijn 50 cm lang
en verlagen het montagepunt van het scherm. Deze verlengde consoles komen in
plaats van de normale consoles. Hiervoor geldt een meerprijs.

Meerprijzen
Met betrekking tot frame en bediening heb je meerdere opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Frame in overige RAL-kleuren
Elektrische bediening met opbouwschakelaar
Elektrische bediening met afstandsbediening
Schulprand uni of streep
Verlengde consoles, voor speciale montage

Let op! Monteer niet op muurhoeken, dan kunnen er stenen uit de muur breken.
Haal het scherm dan een hele baksteen terug.

+15 % op basisprijs
€ 99.00
€ 179.00
€ 15.49 p/meter
€ 79.00 p/scherm

bevestigingspunten
500 mm
bevestigingspunten

Meetinstructie
Bepaal de breedte van je scherm. Koop een knikarmscherm zo breed mogelijk,
dan kan je een ruimere terrasopstelling maken.
Bepaal de uitval van je scherm. De uitvalmaat wordt bepaald door:
• de breedte van het scherm
Plafondmontage
200cm 250cm 300cm
Uitval
• de diepte van het terras
300cm
0°
5°
• de montagehoogte
10°
• schuinte afstelling
200cm
20°

De montagehoogte bepaalt de vrije doorloop
en de hoek van de uitval. Hoe schuiner je het
scherm laat hangen (max. 20°), hoe minder ver
het scherm over het terras heen komt.

30°
40°

100cm

70°

niet zo

Prijstabel

maar zo

Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Knikarmscherm Staccato
Uitval 200 cm
Breedte

uni

streep

Uitval 250 cm
uni

streep

Uitval 300 cm
uni

streep

250 cm

695.00

805.00

-

-

-

300 cm

795.00

889.00

855.00

925.00

-

-

350 cm

855.00

955.00

925.00

980.00

1029.00

1119.00

-

400 cm

940.00

1055.00

1015.00

1099.00

1119.00

1225.00

450 cm

1039.00

1165.00

1099.00

1179.00

1235.00

1350.00

Montage

500 cm

1109.00

1240.00

1179.00

1285.00

1350.00

1489.00

Het knikarmscherm dient gemonteerd te worden op een solide muur. Mocht je
hieraan twijfelen, dan kun je ook de KARWEI Montagedienst het scherm laten
inmeten en bepalen of de muur voldoende draagkracht heeft.

550 cm

-

1320.00

-

1365.00

-

-

Ideaal als terrasscherm!

0cm

*L
 et op: bij handmatige bediening dient een scherm met uitval 300 cm een minimale breedte van 355 cm
te hebben. ** Wel mogelijk met uni doek, maar dit wordt aan banen geleverd en daarom prijs streepdoek.

De Staccato met half open
cassette in opgerolde stand

Knikarmscherm
Calando
met gesloten cassette
Door de gesloten cassette kijkt men niet op de constructie en
is daardoor tevens beschermd tegen vuil en regen.
Het knikarmscherm is verkrijgbaar in een brede maatrange en wordt op maat
gemaakt. Het knikarmscherm is verkrijgbaar met een maximale breedte van
550 cm en een uitval van 250 of 300 cm. De constructie staat garant voor een
terrasscherm waar je jarenlang plezier van hebt. Dit product is een Nederlands
fabricaat; alle bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn van hoogwaardig RVS.
Het scherm is standaard met een handbediening uitgevoerd, maar kan tegen
meerprijs met elektrische bediening geleverd worden.

Uitvoering
Het frame van het knikarmscherm wordt uitgevoerd in zilver metallic (RAL 9006),
wit (RAL 9010) of antraciet structuurlak (RAL 7016).

RAL 9006

RAL 9010

RAL 7016

Standaardbediening links of rechts, inclusief slingerstang van 160 cm. Kan tegen
meerprijs ook met elektrische bediening worden geleverd.

Doekkleuren

Ideaal als terrasscherm!

Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie doekkleuren. Een doek bestaand uit
1 kleur valt onder de prijstabel ‘uni’. Doeken met banen in verschillende kleuren
vallen onder de prijstabel ‘streep’. Kijk voor een overzicht van alle kleuren in het
stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt. Het doek kan ook met schulprand
worden geleverd. Hiervoor geldt een meerprijs.

Meerprijzen

Let op! Monteer niet op muurhoeken, dan kunnen er stenen uit de muur breken.
Haal het scherm dan een hele baksteen terug.

Met betrekking tot frame en bediening heb je diverse opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Frame in overige RAL-kleuren
Elektrische bediening (motor Altus)
met afstandsbediening
Schulprand uni of streep
U-profielen, voor speciale montage

Bij het monteren van een knikarmscherm mag je nooit in de bovenste vijf
bakstenen boren. De kans bestaat dat je gevel dan gaat scheuren of uitbreken.
Je dient een set U-profielen bij het scherm te bestellen voor speciale montage
(zie meerprijzen). Deze U-profielen zijn 3 cm dik waardoor het scherm dus 3 cm
van de muur af komt te staan (zie onderstaand). Deze U-profielen worden achter
de standaard consoles gemonteerd.

+15 % op basisprijs
€ 369.00
€ 15.49 p/meter
€ 149.00 p/scherm

Meetinstructie
Bepaal de breedte van je scherm. Koop een knikarmscherm zo breed mogelijk,
dan kan je een ruimere terrasopstelling maken.
Bepaal de uitval van je scherm. De uitvalmaat wordt bepaald door:
• de breedte van het scherm
Plafondmontage
200cm 250cm 300cm
Uitval
• de diepte van het terras
300cm
0°
5°
• de montagehoogte
10°
• schuinte afstelling
200cm

De montagehoogte bepaalt de vrije doorloop
en de hoek van de uitval. Hoe schuiner je het
scherm laat hangen (max. 20°), hoe minder ver
het scherm over het terras heen komt.

20°

30°
40°

100cm

650 mm
bevestigingspunten

niet zo

Prijstabel

maar zo

Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Knikarmscherm Calando

0cm

Uitval 200 cm

70°

Montage
Het knikarmscherm kan zowel aan de wand, als aan het plafond worden
gemonteerd. Bij het bestellen van het scherm dien je dit aan te geven. Met de
productie van het scherm wordt er rekening mee gehouden.
Het knikarmscherm dient gemonteerd te worden op een solide muur of plafond.
Mocht je hieraan twijfelen, dan kun je ook de KARWEI Montagedienst het scherm
laten inmeten en bepalen of de muur voldoende draagkracht heeft.

Zowel aan de wand als aan het
plafond te monteren.

bevestigingspunten

streep

Uitval 250 cm

uni

250 cm

1405.00

300 cm

1469.00

1499.00

1525.00

1569.00

-

-

350 cm

1545.00

1580.00

1605.00

1649.00

1719.00

1765.00

400 cm

1619.00

1659.00

1685.00

1729.00

1799.00

1835.00

450 cm

1695.00

1739.00

1765.00

1809.00

1879.00

1915.00

500 cm

1769.00

1820.00

1835.00

1889.00

1945.00

2015.00

550 cm

-

1899.00

-

1969.00

-

2095.00

1465.00

uni

-

streep

Uitval 300 cm

Breedte

-

uni

streep

-

-

** Wel mogelijk met uni doek, maar dit wordt aan banen geleverd en daarom prijs streepdoek.

De Calando met gesloten
cassette in opgerolde stand

Cassette
uitvalscherm
Uitvalschermen geven uitstekende bescherming tegen fel
zonlicht en hoge buitentemperaturen. Ze zijn vooral geschikt
voor raampartijen waar je niet vaak langs hoeft te lopen.
Omdat uitvalschermen heel functioneel en duurzaam zijn,
worden ze vaak gebruikt bij flatgebouwen.
Een cassette uitvalscherm heeft een cassette die het doek in gesloten stand
beschermt tegen weersinvloeden.
Het cassette uitvalscherm is verkrijgbaar in een brede maatrange en wordt op
maat gemaakt. Het uitvalscherm is verkrijgbaar met een uitval van 100 cm of
115 cm (maximale breedte 400 cm) en heeft een rechte voorlijst. Dit product
is een Nederlands fabricaat; alle bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn van
hoogwaardig RVS.
Het scherm is standaard met een handbediening uitgevoerd, maar kan tegen
meerprijs met elektrische bediening geleverd worden.

Uitvoering
De aluminium delen zijn standaard zilver metallic of crème wit gemoffeld

zilver metallic

RAL 9001

(RAL 9001), inclusief windvaste trekveerarmen.
Standaardbediening links of rechts, inclusief slingerstang van 140 cm. Kan tegen
meerprijs ook met elektrische bediening worden geleverd.

Doekkleuren
Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie doekkleuren. Een doek bestaand uit
1 kleur valt onder de prijstabel ‘uni’. Doeken met banen in verschillende kleuren
vallen onder de prijstabel ‘streep’. Kijk voor een overzicht van alle kleuren in het
stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt. Het doek kan ook met schulprand
worden geleverd. Hiervoor geldt een meerprijs.

Let op! Als het scherm gemonteerd wordt op het kozijn, is alleen binnenbediening
mogelijk. Voor binnenbediening kun je kiezen uit een slingerstang naar binnen of
elektrische bediening.

Prijstabel
Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Cassette uitvalscherm

Meerprijzen

Uitval 100 cm

Met betrekking tot frame en bediening heb je meerdere opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Aluminium delen in overige RAL-kleuren
Slingerstang naar binnen (monocommando)
Elektrische bediening met opbouwschakelaar
Elektrische bediening met afstandsbediening
Schulprand uni of streep

+15 % op basisprijs
€ 39.99
€ 139.00
€199.00
€ 15.49 p/meter

Uitval 115 cm

Breedte

uni

streep

uni

100 cm

409.00

450.00

459.00

streep
495.00

125 cm

459.00

505.00

495.00

539.00

150 cm

495.00

549.00

539.00

575.00
619.00

175 cm

525.00

575.00

575.00

200 cm

560.00

605.00

605.00

665.00

225 cm

605.00

655.00

655.00

699.00

250 cm

640.00

685.00

685.00

745.00

275 cm

685.00

735.00

720.00

800.00

300 cm

720.00

779.00

765.00

825.00

Meetinstructie

325 cm

765.00

825.00

800.00

859.00

Bepaal de breedte van je scherm. Laat een uitvalscherm aan beide zijden van het
raam minimaal 15 cm oversteken. Als je het uitvalscherm op het kozijn monteert,
neem je de breedte van het kozijn als breedtemaat.

350 cm

800.00

859.00

835.00

915.00

375 cm

835.00

895.00

880.00

949.00

400 cm

859.00

915.00

915.00

985.00

Bepaal de uitval van je scherm. Die wordt bepaald door de hoogte van het raam.
Deel deze afstand door 2 en tel hier vervolgens 10 cm bij op. Rond het getal naar
boven af en maak een keuze uit een uitval van 100 of 115 cm.

Montage
Het cassette uitvalscherm kan je monteren op een muur of een kozijn.
Een cassette uitvalscherm is een minder belastende constructie dan een
knikarmscherm.

Uitstekende bescherming tegen fel
zonlicht en hoge buitentemperaturen.

Markies
Een markies is een traditionele zonwering die zonlicht ook van
opzij tegenhoudt. Dit type zonwering past geweldig bij een klassiekere woning, maar misstaat zeker niet bij een modern huis.
Al onze markiezen worden op maat gemaakt en geleverd met volant en een
robuust aluminium frame en kap. Dat garandeert een lange levensduur.

Uitvoering
Markiezen worden standaard geleverd met een zilver metallic frame, inclusief
boven- en zijkappen, in zilver metallic of crème wit gemoffeld (RAL 9001).

zilver metallic

RAL 9001

Standaard handmatige koordbediening links of rechts aan de buitenzijde, maar
er kan ook worden gekozen voor koordbediening binnen. Tegen meerprijs kan de
markies ook met elektrische bediening worden geleverd.

Doekkleuren
Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie doekkleuren. Een doek bestaand uit
1 kleur valt onder de prijstabel ‘uni’. Doeken met banen in verschillende kleuren
vallen onder de prijstabel ‘streep’. Kijk voor een overzicht van alle kleuren in het
stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt. Het doek wordt standaard met
volant geleverd.

Meerprijzen
Met betrekking tot frame en bediening heb je meerdere opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Aluminium delen in overige RAL-kleuren
Elektrische bediening met opbouwschakelaar
Elektrische bediening met afstandsbediening

+15 % op basisprijs
€ 269.00
€ 329.00

Meetinstructie
Een markies kan tot 4 meter breed gemaakt worden. De breedtemaat van je
markies, inclusief kap, wordt bepaald door de kozijnmaat + 44 cm.
Een markies kan ook op het kozijn gemonteerd worden, bijvoorbeeld bij een erker.
De doekvouwen vallen in dat geval wel voor het raam, wat tot verhoogde slijtage
kan leiden. Bij markiezen heb je de keus uit een uitval van 80 cm voor een raam tot
140 hoog, 100 cm voor een raam tot 180 cm hoog of 120 cm voor een raam van
± 215 cm hoog.

Montage
Een markies wordt meestal op de muur gemonteerd, maar montage op een kozijn
is ook mogelijk.

Prijstabel
Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.

Een selectie uit ons
assortiment doekkleuren
Kijk voor het complete kleurenoverzicht in het stalenboek bij
de servicebalie in de bouwmarkt.
Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie doekkleuren. Een doek bestaand uit
1 kleur valt onder de prijstabel “uni”. Doeken met banen in verschillende kleuren
vallen onder de prijstabel “streep”. Deze voorbeelden van doekkleuren zijn
geschikt voor de knikarmschermen, de uitvalschermen en de markiezen.

Doekkleuren uni

Markies
Uitval 4-lats 80 cm
Breedte

uni

Uitval 5-lats 100 cm

uni

streep

989.00

1059.00

1069.00

1125.00

925.00

979.00

1059.00

1125.00

1145.00

1225.00

979.00

1045.00

1119.00

1205.00

1209.00

1295.00

175 cm

1035.00

1105.00

1180.00

1270.00

1270.00

1349.00

200 cm

1090.00

1159.00

1239.00

1339.00

1339.00

1435.00

225 cm

1149.00

1225.00

1295.00

1405.00

1405.00

1495.00

250 cm

1205.00

1285.00

1375.00

1465.00

1465.00

1575.00

275 cm

1270.00

1349.00

1465.00

1565.00

1575.00

1685.00

300 cm

1349.00

1519.00

1540.00

1655.00

1675.00

1795.00

325 cm

1405.00

1540.00

1619.00

1735.00

1735.00

1855.00

350 cm

1465.00

1575.00

1699.00

1825.00

1799.00

1925.00

375 cm

1519.00

1630.00

1765.00

1889.00

1855.00

2005.00

400 cm

1575.00

1689.00

1825.00

1959.00

1935.00

2069.00

829.00

125 cm
150 cm

uni

streep

Uitval 5-lats 120 cm

925.00

100 cm

streep

Minderprijs bij levering zonder kap € 25.00 per strekkende meter (1x breedte, 2x uitval)
Prijzen in €.

Markiezen houden zonlicht van opzij tegen.

Doekkleur streep

Screen
Een screen is de perfecte oplossing als je weinig ruimte hebt.
Screens worden geleverd met glasvezeldoek, dat een opengeweven structuur heeft, waardoor doorkijk van binnen naar
buiten mogelijk is. Binnenvallend zonlicht en warmte worden tot
84% gefilterd. Een screen is goed bestand tegen weersinvloeden.
Al onze screens worden op maat gemaakt. Je hebt keuze uit verschillende
screendoekkleuren en bedieningsmogelijkheden. Een screen is verkrijgbaar tot
maximaal 300 cm breed en 240 cm hoog.

Uitvoering
Voor het frame van de screen kan je kiezen uit de standaard kleuren zilver
metallic, crème wit gemoffeld (RAL 9001), wit (RAL 9010) of antraciet (RAL 7016).

zilver metallic

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

De voorkap van de screen is afgerond.
De screen wordt standaard geleverd met een bandopwinder buiten links of rechts.
Dit is mogelijk bij een screen oppervlakte die niet groter is dan 4 m2.

Screendoekkleuren
Screendoeken zijn leverbaar in diverse kleuren. Kijk voor een overzicht van alle
kleuren in het stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt.

Doorkijk van binnen
naar buiten mogelijk!

Meerprijzen

Screen

Met betrekking tot frame of bediening heb je meerdere opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Aluminium delen in overige RAL-kleuren
Slingerstang buiten (oogwindwerk) 140 cm
Bandopwinder binnen inclusief doorvoerset
Slingerstang binnen (monocommando)
Elektrische bediening met opbouwschakelaar

+20 % op basisprijs
€ 59.00
€ 13.99
€ 95.00
€ 139.00

Meetinstructie
De screenbreedte wordt bepaald door de kozijnmaat. Plaats je de screen op het
kozijn? Meet dan de breedte en hoogte van het kozijn en trek hier 1 cm van af.
Plaats je de screen op de muur? Meet dan de breedte en tel er 7 cm bij voor de
geleiders en tel er in de hoogte 10 cm bij voor de kap.

Montage
De screen kan worden geplaatst op het kozijn of op een muur (binnen de kozijnen
plaatsen is niet mogelijk).

Prijstabel
Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Screen
Breedte in cm
Hoogte

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 cm

259.00 305.00 339.00 365.00 385.00 409.00 429.00 455.00 485.00 520.00 555.00

120 cm

295.00 319.00 350.00 385.00 419.00 440.00 475.00 499.00 535.00 555.00 589.00

140 cm

319.00 339.00 375.00 409.00 440.00 465.00 499.00 535.00 565.00 589.00 625.00

160 cm

335.00 359.00 395.00 429.00 459.00 489.00 535.00 565.00 589.00 625.00 655.00

180 cm

345.00 385.00 419.00 455.00 475.00 509.00 555.00 589.00 625.00 655.00 689 .00

200 cm

365.00 395.00 440.00 475.00 509.00 545.00 579.00 610.00 645.00

-

-

220 cm

385.00 419.00 455.00 489.00 535.00 565.00 599.00 635.00

-

-

-

240 cm

395.00 440.00 475.00 509.00 555.00 589.00 635.00

-

-

-

-

Ritsscreen

Ritsscreen
Een ritsscreen is de perfecte bescherming tegen zon, wind en
insecten zonder het uitzicht te verstoren. De zijkanten van het
doek zijn voorzien van ritsen die door de geleiding loopt. Ritsscreens worden geleverd met glasvezeldoek, dat een opengeweven structuur heeft, waardoor doorkijk van binnen naar
buiten mogelijk is.
Binnenvallend zonlicht en warmte worden tot 84% gefilterd. Een ritsscreen is
goed bestand tegen weersinvloeden. Bij ritsscreens zit er aan de zijkanten van het
doek een rits die door de geleiders loopt. Daardoor kan een ritsscreen ook als hor
gebruikt worden. De voorkap van de ritsscreen is afgerond.
Al onze ritsscreens worden op maat gemaakt. Je hebt daarbij keuze uit
verschillende doekkleuren en bedieningsmogelijkheden. Een ritsscreen is
verkrijgbaar tot maximaal 300 cm breed en 300 cm hoog.

Uitvoering
Voor het frame van de ritsscreen kan je kiezen uit de standaard kleuren zilver
metallic, crème wit gemoffeld (RAL 9001), wit (RAL 9010) of antraciet (RAL 7016).

zilver metallic

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

De ritsscreen wordt standaard geleverd met een slingerstang buiten links of rechts.

Ritsscreendoekkleuren
Ritsscreendoeken zijn leverbaar in diverse kleuren. Kijk voor een overzicht van alle
kleuren in het stalenboek bij de servicebalie in de bouwmarkt.

Ritsscreen is ook als hor te gebruiken.

Een selectie uit ons
assortiment screendoekkleuren

Meerprijzen
Met betrekking tot frame en bediening heb je meerdere opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Aluminium delen gemoffeld in overige RAL-kleuren
Slingerstang binnen
Elektrische bediening met opbouwschakelaar
Elektrische bediening met afstandsbediening

+20 % op basisprijs
€ 95.00
€ 139.00
€ 219.00

Kijk voor het complete kleurenoverzicht in het stalenboek bij
de servicebalie in de bouwmarkt.
Je kunt kiezen uit een uitgebreide collectie screendoekkleuren. Deze voorbeelden
van de screendoekkleuren zijn geschikt voor de screens en ritsscreens.

Meetinstructie
De ritsscreenbreedte wordt bepaald door de kozijnmaat. Plaats je de ritsscreen op
het kozijn? Meet dan de breedte en hoogte van het kozijn en trek hier 1 cm van af.
Plaats je de ritsscreen op de muur? Meet dan de breedte en tel er 9 cm bij voor de
geleiders en tel er in de hoogte 12 cm bij voor de kap.

Montage
De ritsscreen kan worden geplaatst op het kozijn of op een muur (binnen de
kozijnen plaatsen is niet mogelijk).

Prijstabel
Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Ritsscreen
Breedte in cm
Hoogte

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 cm

455.00 499.00 535.00 555.00 579.00 599.00 625.00 655.00 675.00 705.00 725.00

120 cm

499.00 520.00 545.00 579.00 599.00 625.00 655.00 679.00 705.00 725.00 759.00

140 cm

509.00 545.00 565.00 589.00 625.00 655.00 675.00 705.00 725.00 759.00 789.00

160 cm

520.00 555.00 579.00 610.00 635.00 675.00 705.00 725.00 759.00 789.00 815.00

180 cm

545.00 565.00 599.00 635.00 665.00 689.00 725.00 749.00 789.00 815.00 849.00

200 cm

555.00 589.00 610.00 655.00 679.00 715.00 749.00 780.00 815.00 849.00 885.00

220 cm

565.00 599.00 635.00 675.00 705.00 735.00 769.00 809.00 839.00 879.00 905.00

240 cm

579.00 625.00 655.00 689.00 725.00 765.00 799.00 825.00 870.00 905.00 939.00

260 cm

599.00 635.00 675.00 715.00 749.00 789.00 825.00 859.00 900.00 935.00 975.00

280 cm

610.00 655.00 689.00 725.00 769.00 809.00 849.00 885.00 929.00 965.00 1009.00

300 cm

625.00 669.00 709.00 749.00 795.00 825.00 870.00 905.00 949.00 990.00 1035.00

Prijzen in €.

Doekkleuren screens en ritsscreens

Rolluiken
Rolluiken van KARWEI zijn uitgevoerd in voorgeschuimd aluminium, waardoor ze warmte, kou én geluidsoverlast reduceren.
Een rolluik geeft bovendien veiligheid en werkt inbraakvertragend.
De lamellen zijn 100% verduisterend en hebben kijkgaatjes die ook als ventilatie
dienen. Ook houdt een rolluik insecten buiten, terwijl naar binnen draaiende
ramen toch open kunnen.
Rolluiken worden altijd op maat gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in diverse lamelen kapkleuren, waarbij verschillende kleurcombinaties mogelijk zijn. Je kunt
daarnaast kiezen uit diverse bedieningsmogelijkheden, waaronder elektrische
bediening. De rolluiken zijn verkrijgbaar tot maximaal 340 cm breed en maximaal
300 cm hoog.

Uitvoering
De rolluiken worden geleverd met afgeschuinde kap die leverbaar is in 13 kleuren.
Kleurcombinaties zijn mogelijk voor kap, geleiders, onderlat en lamellen.
De kappen, geleiders, onderlat en lamellen zijn van verschillende materialen
gemaakt. Daardoor kan het voorkomen dat er een kleurverschil is tussen de
verschillende materialen.

P1B wit

P2B hell-beige

P3B crème

P5B bruin

P7B groen

P8B grijs

P9B crème-wit

P10B bordeaux

P11B donkerblauw

P12B antraciet

P13B zilvergrijs

P14B zwart

P15B ombergrijs

De rolluiken worden standaard geleverd met een bandopwinder buiten links of
rechts. Dit is mogelijk bij een rolluik oppervlakte die niet groter is dan 4 m2.

Meerprijzen
Met betrekking tot de bediening kan je kiezen uit diverse opties.
Hiervoor gelden meerprijzen.
Bandvertrager* buiten > 4m2 oppervlakte
Bandvertrager* buiten met doorvoerset > 4 m2 oppervlakte
Bandopwinder met doorvoerset voor binnen
Slingerstang voor binnen (monocommando)
Elektrische bediening met opbouwschakelaar
Elektrische bediening met afstandsbediening
Hoekprofiel** (als “valse” vensterbank) afm. 20x30 mm
Hoekprofiel** (als “valse” vensterbank) afm. 20x70 mm

€ 59.00
€ 72.99
€ 13.99
€ 95.00
€139.00
€219.00
€ 6.99 per meter
€ 11.99 per meter

Montage
Het rolluik kan worden geplaatst op het kozijn of op een muur (binnen de kozijnen
plaatsen is niet mogelijk). Als er geen vensterbank is waar het rolluik op rust, dan
dien je een hoekprofiel als “valse” vensterbank bij te bestellen als stop voor de
lamellen! Dit wordt in dezelfde kleur als het rolluik geleverd. De afmeting van de
hoekprofielen zijn 20x30 mm of 20x70 mm per meter.

Prijstabel
Voor kleinere of tussenliggende maten geldt de eerstvolgende prijs uit de tabel.
Rolluiken
Breedte in cm
Hoogte

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

100 cm 250.00 285.00 305.00 325.00 345.00 365.00 379.00 405.00 420.00 435.00 459.00 479.00 495.00
120 cm 285.00 305.00 325.00 345.00 369.00 385.00 409.00 435.00 455.00 470.00 495.00 519.00 539.00
140 cm 305.00 335.00 350.00 375.00 405.00 425.00 449.00 470.00 495.00 519.00 549.00 569.00 599.00
160 cm 319.00 345.00 369.00 399.00 425.00 449.00 470.00 500.00 529.00 550.00 580.00 605.00 635.00

* Een bandopwinder kan worden toegepast bij een oppervlakte tot 4 m2. Bij grotere oppervlaktes is een
bandopwinder met bandvertrager nodig. Deze bandvertrager zorgt dat ook dan het rolluik nog bedienbaar blijft.
** Een hoekprofiel is nodig wanneer er geen vensterbank aanwezig is.

180 cm 335.00 365.00 390.00 420.00 449.00 470.00 500.00 529.00 565.00 585.00 615.00 645.00 675.00
200 cm 350.00 385.00 415.00 445.00 470.00 505.00 535.00 569.00 599.00 629.00 655.00 689.00 719.00
220 cm 369.00 405.00 435.00 465.00 495.00 529.00 565.00 599.00 635.00 665.00 689.00 725.00 759.00

Meetinstructie

240 cm 399.00 435.00 465.00 500.00 539.00 575.00 609.00 645.00 679.00 725.00 749.00 789.00 825.00

De maat van het rolluik wordt bepaald door het kozijn. Plaats je het rolluik op het
kozijn, dan meet je het kozijn in de breedte en hoogte en trekt hier 1 cm van af.
Plaats je het rolluik op de muur, meet dan de breedte van het kozijn en tel daar
11 cm bij op. Voor de hoogte neem je de maat van het kozijn en tel daar de hoogte
van de kap bij op.

260 cm 415.00 455.00 495.00 529.00 569.00 609.00 645.00 685.00 725.00 759.00 805.00 835.00 875.00
280 cm 435.00 479.00 519.00 559.00 599.00 639.00 679.00 725.00 765.00 805.00 839.00 885.00 925.00
300 cm 455.00 500.00 549.00 585.00 635.00 679.00 719.00 759.00 805.00 845.00 895.00 930.00 979.00
.

Maatkeuze kap
Kap 15 cm		kozijnhoogte + kap max. 129 cm
Kap 16.5 cm		kozijnhoogte + kap max. 169 cm
Kap 18 cm		kozijnhoogte + kap max. 219 cm
Kap 20.5 cm		kozijnhoogte + kap max. 300 cm

Rolluiken houden warmte buiten in de zomer
en warmte binnen in de winter. Zo bespaar je
ook nog eens op je energiekosten.
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