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ZIPX Z ero
ZIPX®ZERO is een windvaste, verticale doekzonwering, speciaal
ontwikkeld voor toepassing in passief- en lage energie woningen.
Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders via een kunststof
geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind
op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en
insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft
gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt
tegengehouden.
De kast wordt ingebouwd in de spouwmuur, boven het raam. In
open toestand verdwijnt de onderlat volledig in de kast en is ze dus
compleet onzichtbaar. Het blijft altijd mogelijk om vliegenramen te
plaatsen.
Bediening gebeurt steeds elektrisch, met vaste schakelaar of
afstandsbediening. Ook hier is volledige automatisatie, met behulp
van licht- en warmtesensoren, mogelijk. Ze garandeert u ten alle
tijden een optimaal binnenklimaat.

ZIPX®Zero
Profielkleuren
Max. Breedte
Max. Hoogte

Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk
6 000 mm
6 000 mm

Algemeen
Screens verhogen uw levenscomfort. Ze houden tot 85% van de
zonnewarmte buitenshuis en zijn bovendien lichtdoorlatend. Zo
voorkomt u oververhitting binnenshuis terwijl het zicht naar buiten
behouden blijft. Screens zijn ook kostenbesparend; bij een correct
gebruik van screens is airconditioning overbodig. Bovendien hebben
screendoeken uitstekende reflectie eigenschappen, zo voorkomt u
storende lichtinval en beschermt u ook nog eens uw interieur.

Doeken

Er zijn verschillende doektypes, de doeken zijn vervaardigd uit glasvezel of uit polyester. Elk doek
heeft specifieke kenmerken.
Er is in ieder geval een enorme keuze aan kleuren en tinten. Zo vindt u gegarandeerd het perfecte
doek voor uw woning.
Ook volledig verduisterende doeken, wel enkel voor binnengebruik zijn een mogelijkheid.

EPB

Ten gevolge van de hedendaagse bouw, met doorgedreven isolatie, raken woningen en
kantoorgebouwen tijdens warme zomerdagen snel oververhit. Met de installatie van een geschikte
buitenzonwering gaat u deze oververhitting tegen, alle maatregelen die bijdrage tot een gezond
binnenklimaat zijn gebundeld op de website www.epbd.be, ook de screens van Wilms zijn hierin
opgenomen. Dankzij de installatie van Wilms screens verhoogt u dus niet enkel uw leefcomfort maar
verlaagt u ook het E-peil van uw woning.

BedIenIng
Screens kunnen nog steeds manueel bediend worden, via lint of stang, maar toch is er al langer de trend om
screens te motoriseren.
Wilms werkt standaard met Somfy buismotoren. Dit biedt een enorme waaier aan bedieningsmogelijkheden en
een hedendaags design .
Van een simpele bediening met één schakelaar per screen, tot aansluiten op een bestaand domotica systeem,
het zijn maar 2 van de vele mogelijkheden.
Maar kiezen voor een draadloze bediening is kiezen voor een maximum aan flexibiliteit ! Van muurzenders en
afstandsbedieningen over licht- en warmtesensoren, tot bedienen met smartphone en tablet. En het mooie aan
het verhaal is, dat u in een later stadium kan bijvoegen en wissen wat u maar wil !
Hieronder een greep uit mogelijkheden :

Een draadloze touch muurzender naast het product,
geheel in de stijl van uw woning en volledig naar uw
smaak. Er is keuze uit 4 verschillende binnenwerken en
8 verschillende afdekplaten.

Eén zender per product, of verschillende producten
tegelijk bedienen met één en dezelfde zender. U kan
uw producten aansturen per kamer, per verdieping,
per gevel, ... Er bestaan verschillende types en designs,
aangepast aan ieders behoefte.

Laat uw zonwering het weer volgen. Met een
autonome zonnesensor buitenshuis en een
draadloze temperatuursensor binnen, beheerst u het
binnenklimaat van uw woning, ook als u niet thuis bent.
Deze zijn eenvoudig in en uit te schakelen naar gelang
het seizoen en worden steeds overruled door de
zenders, dus u blijft baas in eigen huis.

