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Terrasscherm
‘t  Gooi

Terrasscherm ’t Gooi. Een nieuw luxe terrasscherm voor een betaalbare prijs. Dit exclusieve terras
scherm is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig aluminium. Het scherm is afgewerkt met een
speciale antraciet structuurlak (Ral 7016) wat absoluut meerwaarde geeft. Dankzij de structuurlak is
het scherm beter krasvast, water- en vuilafstotend en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. 
Het terrasscherm ’t Gooi wordt uitgerust met een prachtig bijpassend doekdessin. Dit speciale
kwaliteitsdoek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels. Dit komt ten goede aan de
duurzaamheid van het doek. Bovendien biedt het bescherming tegen UV-straling.

Water- en vuilafstotend doek

Specificaties

Beschikbare afmetingen:
- 450 cm breed x 300 cm uitval
- 500 cm breed x 300 cm uitval

Afwerking:
- antraciet structuurlak (Ral 7016)

Bediening:
- d.m.v. motor met automatische
  doekrekcompensatie, incl. handzender

Doek:
- streep wit/antraciet T374s

www.bestbuysmits .n l

Elektrisch met

handzender 

vanaf

€ 1.295,-
450 x 300 cm

(breedte x uitval)
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Terrasschermen
Furore
Cassette  BBS

Oliva BBS

Terrasscherm Oliva BBS
•	 Doek	volledig	beschermd	door	cassette
•	 Aantraciet	structuurlak	(Ral	7016)	of
 crèmewit (Ral 9001)
•	 Elektrische	Somfy-besturing	incl.	handzender

Elektrisch met
handzendervanaf€ 2.217,-350 x 250 cm

(breedte x uitval)

Met  recht  een 
scherm met  s t i j l

Elektrisch methandzendervanaf€ 1.772,-350 x 250 cm
(breedte x uitval)
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Somfy
handzender

Somfy	windbeveiliging	
(Eolis 3D)

ACTIE
GRATIS comfortpakket t.w.v. € 178,00 (windbeveiliging en handzender).

Of met zon-/windautomaat inclusief GRATIS bijbehorende handzender

van € 278,00 voor € 139,00.

Furore Cassette BBS
•	 Doek	volledig	beschermd	door	cassette
•	 Aantraciet	structuurlak	(Ral	7016)	of
 crèmewit (Ral 9001)
•	 Elektrische	Somfy-besturing	incl.	handzender
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voor uw zonwering?Windbeveiliging

Somfy windbeveiliging + afstandsbediening 
nu in één pakket!

Bent u van huis gegaan en vergeten uw zonnescherm naar binnen 
te halen? Geen zorgen, de Somfy windbeveiliging zorgt ervoor dat 
uw zonwering tijdig ingaat bij harde wind.

De Somfy windbeveiliging wordt, nauwelijks zichtbaar, bevestigd 
aan de voorlijst van uw elektrische knikarmscherm. 
Met de afstandsbediening kunt u eenvoudig uw scherm bedienen 
vanaf elke plaats in- of rondom uw woning.

Bij aanschaf van een knikarmscherm kunt u dit actiepakket 
eenvoudig meebestellen. Vraag om een demonstratie bij de 
in deze krant genoemde dealer en informeer naar de andere 
Smits/Somfy actiepakketten!

www.somfy.nl
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heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG  |  Österwieher Str. 80  |  D-33415 Verl

Tel. +49 (0)52 46 - 507 - 0  |  Fax +49 (0)52 46 - 507 - 222 |  info@heroal.de  |  www.heroal.de

Rolluiken

Roldeuren

Aluminium profielsystemen van heroal

heroal zet ruim 40 jaar 

de maatstaf in de 

ontwikkeling van 

aluminium profielsystemen.
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Rolluik  Lite  BBS

Rolluik  Heroal  BBS

Het	rolluik	Lite	BBS	is	bij	uitstek	geschikt	voor
diegenen die voor een scherpe prijs een zeer
betrouwbaar elektrisch bedienbaar rolluik aan
de	gevel	willen.	De	Lite	BBS	wordt	geleverd	met
een afgeschuinde kap. Het rolluik is voorzien van
een nieuwe design onderlijst.
De	sterke	aluminium	lamellen	van	de	Lite	BBS
hebben een doeltreffende inbraakvertragende
werking en zorgen voor een perfecte isolatie op
gebied van geluid, koude en warmte. De lamellen
zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, crèmewit en
antraciet.	U	heeft	bij	de	Lite	BBS	de	keuze	uit	
kastkleuren wit (ca. Ral 9010), crèmewit
(ca. Ral 9001) en antraciet (ca. Ral 7016).

Het	rolluik	Heroal	BBS	is	volledig	opgebouwd	uit	Heroal-componenten	en	voldoet	
zo aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op een lange 
levensduur.	De	Heroal	BBS	wordt	geleverd	met	een	afgeschuinde	kap	of	tegen	
meerprijs	met	een	ronde	kap.	Het	kleurengamma	van	de	Heroal	BBS	maakt
169 kleurcombinaties mogelijk. U kunt zo uw rolluik aanpassen aan de stijl van
uw woning en een persoonlijk tintje geven. Maximale afmeting is
3,50 m breed x 3,00 m hoog of 2,40 m breed x 2,90 m hoog. 

Elektrisch vanaf€ 376,-100 x 100 cm
(breedte x hoogte)

Elektrischvanaf€ 361,-100 x 100 cm
(breedte x hoogte)

ACTIENu bij 1 of meer rolluiken
inclusief handzender:GRATIS digitale

tijdschakelklok t.w.v. € 149,00

of bij toepassing bij een deur een 

GRATIS draadloos codeklavier.
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Draadlooscodeklavier

Chronis	Easy	RTStijdschakelklok

Mogeli jke kleuren Lamel Omkasting met  Omkasting met
  ronde bovenkap afgeschuinde bovenkap

Wit
Grijs
Naturel
Bruin
Crème
Beige
Helbeige
Purperrood / Ral  3004
Groen / Ral  6009
Crèmewit  /  Ral  9001
Staalblauw	/	Ral 	5011
Antraciet  /  Ral  7016
Zwart
Antraciet  structuurlak /  RAL 7016
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Hordeur

Plissé  BBS

Muggen- en insectenwerend

De	plissé	BBS	is	met	zijn	decoratieve	geplisseerde	insectengaas
dé oplossing voor keukendeuren, tuindeuren en zelfs dubbele
tuindeuren of een brede schuifpui tot wel 260 cm breed.

Het geplisseerde gaas is niet alleen zeer fraai, maar ook veel beter 
zichtbaar dan vlak gespannen gaas. Ongelukjes met kinderen of 
huisdieren zullen dan ook minder vaak voorkomen. Mocht het toch 
gebeuren, dan zijn oneffenheden gemakkelijk te herstellen. Het gaas 
neemt steeds weer de oorspronkelijke vorm aan. De geïntegreerde 
borstel zorgt er voor dat de deur goed en geruisloos sluit. Bovendien 
kan de deur in elke gewenste stand blijven staan. De ondergeleider 
van slechts 3 mm hoog zorgt voor een onbelemmerde doorgang. Door 
de	vele	verschillende	maatvoeringen	is	de	plissé	BBS	in	bijna	elke	si-
tuatie toepasbaar. Desgewenst kan de deur gemakkelijk uit de geleider 
worden genomen voor reiniging of winteropslag. Voor het reinigen 
van het gaas is niet meer nodig dan eenzachte borstel en wat water.

De	Plissé	BBS	is	verkrijgbaar	in	crèmewit	(Ral	9001),	wit	(Ral	9010)	
en twee afmetingen in het populaire antraciet (Ral 7016).

vanaf

€ 247,-
96 cm

(breedte)

NU 10% EXTRALENTEVOORDEEL

www.bestbuysmits .n l
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Screen BBS

Screen SR

Geen meerprijs opantraciet structuurlak

De	screen	BBS	wordt	standaard	bediend	door	een
Somfy-motor.	De	maximale	afmeting	van	de
Screen	BBS	is	2,70	m	x	2,20	m	hoog.

De	screen	BBS	is	leverbaar	in	crèmewit	(Ral	9001)	en	
antraciet structuurlak (Ral 7016) in een afgeschuinde 
kast van slechts 85 mm hoog.

Kies een doek dat bij uw huis past

S100 S104 S117 S156 S160

Screens	zijn	de	ideale	vorm	van	zonwering.	Een	van	de
eigenschappen van screendoek is dat de zonne-energie wordt 
gefilterd,	terwijl	het	zicht	naar	buiten	behouden	blijft.	Door	de	
verticale montage steken er geen hinderlijke onderdelen buiten 
de gevel.

Door het speciale geleidingssysteem met rits van
de	SR95	en	SR105
•	is	de	screen	windvast	in	elke	positie
•	is	er	geen	opening	tussen	geleider	en	doek
•	wordt	het	doek	strak	gehouden
•	is	de	screen	insectenwerend	in	gesloten	positie
•	is	de	screen,	in	combinatie	met	verduisteringsdoek,	compleet
   verduisterend (voor toepassing binnen in bijv. projectiezalen).

Wist u dat screendoek tot 90% van 
warmte en zonlicht reflecteert?

Elektrisch vanaf€ 626,-100 x 100 cm
(breedte x hoogte)

Elektrisch vanaf€ 406,-100 x 100 cm
(breedte x hoogte)

ZonwerendInsectenwerendDoorkijk naar buiten, 
niet naar binnenWindvast

•
•
•

•
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Markies  Roos

Markiezen vormen een sieraad aan de gevel en zijn ook nog
eens een uitermate goede vorm van zonwering. Doordat de
zijkanten dicht zijn, zult u met markiezen geen hinder hebben
van zij-inval van zonlicht.

•	 Compleet	nieuw	design
•	 Kwalitatief	hoogwaardige	materialen
•	 Handbediend	of	elektrisch	met	afstands	bediening
•	 Draadloze	zon-	en	windautomaat	is	optioneel

Handbediend vanaf€ 873,-100 x 80 cm(breedte x uitval)
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