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Het sierlijke knikarm-terrasscherm

De Furore, een eigentijds terrasscherm met een bijzondere

De oerdegelijke knikarmen, die een vrije doorloop onder uw

vormgeving, is de finishing touch voor elk terras. De afge-

scherm garanderen, hebben een uitval van 150, 200, 250 of

ronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, terwijl de sierlijk

300 cm. De maximale breedte van de Furore is 500 cm bij

gegoten afdekkappen elke schroef verbergen. Uitgerust

een uitval van 300 cm en 550 cm bij een uitval van 250 cm.

met een systeem met oploopwieltjes, sluit de Furore

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals alumini-

altijd perfect. Dit ziet er niet alleen mooi uit, het doek is

um, is dit scherm hèt voorbeeld van absolute duurzaamheid.

zo ook optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
Om uw Furore een persoonlijk tintje te geven en perfect af
te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit
het enorme aanbod van zonweringdoek. Vanzelfsprekend is
ook dit zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit.
Behalve zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend.
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