
Highlights Lamaxa lamellendaken
Een droom van een open ruimte creëren.

Der SonnenLicht Manager



Kozijn-screens met ZIP-geleiding
De esthetische kozijn-screens met ZIP-geleiding verenigen 
een modern design met hoge betrouwbaarheid. Dankzij 
de intelligente zijdelingse geleiding is ook bij sterke wind 
bijzondere stabiliteit en een stevige ondersteuning gegaran-
deerd. Aan het lamellendak kunnen zij optimaal voor een 
verticale beschaduwing worden gebruikt. 

Gun uzelf zoveel zon als u voor uw nieu-
we lievelingsplekje in de open lucht nodig 
heeft: Dankzij de lamellenkanteling bij de 
vrijstaande Lamaxa L60 kan precies naar 
uw wens worden geregeld hoeveel u van 
de zon wilt genieten. Bij gesloten lamellen 
biedt het weersonafhankelijke lamellendak 
bovendien een betrouwbare bescherming 
tegen regen. De grote kleurkeuze voor het 
vrijstaande lamellendak en het omvangrij-
ke spectrum aan accessoires zorgen voor 
meer individualiteit. De prachtige Lamaxa 
L60 biedt u een royale en edele open ruim-
te - precies daar, waar u hem wilt hebben. 

Tijdloze bescherming rondom:  
Lamellendak Lamaxa L60



Geïntegreerde LED-strips
 – Dankzij WMS Dimmer individueel regelbaar
 – In het horizontale en/of verticale bereik
 – Directe of indirecte verlichting

Dit vrijstaande lamellendak is niet alleen 
een echte blikvanger in uw tuin, maar 
overtuigt ook wat betreft functionaliteit. Het 
is praktisch het gehele jaar door te gebrui-
ken en biedt zowel voldoende bescher-
ming tegen de zon als tegen de regen. 
Het voordeel bij Lamaxa L70: De lamellen 
kunnen niet alleen worden gedraaid, maar 
ook worden in- en uitgeschoven - comfor-
tabel met de WMS handzender. De optio-
nele warmtestraler zorgt ook bij wat minder 
warm weer en 's avonds voor aangename 
temperaturen onder het scherm. Daardoor 
bent u onafhankelijk van het weer en kunt 
u het leven in de open lucht in volle teugen 
genieten. 

Flexibel plekje om je in terug te  
trekken: Lamellendak Lamaxa L70
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Hier vindt u ons:

Highlights Perea pergolaschermen

Langere zomertijd op uw terras. 

Der SonnenLicht Manager

Highlights Steuerungssysteme
Wohnkomfort in Perfektion.

Der SonnenLicht Manager

Beleef het woongevoel 
op uw terras. 
Met schermen van WAREMA

Ontdek ZonLicht Management!
In onze verdere folders vindt u nog meer oplossingen en product-highlights van WAREMA. Gewoon downloaden of 
aanvragen via www.warema.de/prospekte.

Neem voor meer informatie contact op met uw WAREMA speciaalzaak:

Tijdschrift Outdoor Living

Highlights Perea  
pergolaschermen

Tijdschrift voor renoveringen

Highlights besturingssystemen

Omdat het uw thuis is.
Met renovatieoplossingen van WAREMA


