
NIEUW ClimatScreen

SolarPack 3in1!
✔ Elektrisch bedienbaar d.m.v. zonne-energie
✔ Energiekosten besparend tot 20% op koellasten
✔ Energiekosten besparend tot 30% op stookkosten (k-waarde verhoging)

Ons paradepaardje op zonne-energie: 
de ClimatScreen SolarPack
Een briljant, nieuw systeem van ClimatScreen!
Als u de zon wilt weren d.m.v. een daglichtfilter, 

waarom dan niet deze zonne-energie direct omzet-

ten naar elektrische aandrijving van datzelfde dag-

lichtfilter! Dat kan vanaf nu met de ClimatScreen 

SolarPack, het nieuwste en meest innovatieve sys-

teem van dit moment als het gaat om duurzame cli-

maatbeheersing in gebouwen. En voorlopig de enige 

in zijn soort.

Duurzaamheid en energiebesparing is de motor die ClimatScreen 

aandijft om telkens weer met innovatieve oplossingen te komen 

voor bedrijven die zich graag willen identificeren met duurzaam 

ondernemen. Met de SolarPack is een met zonne-energie, aange-

dreven ClimatScreen een feit dus nu staat u niets meer in de weg 

uw eigen bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen!

3in1! SolarPack
alle plussen op een rij:
+  Aandrijving d.m.v. zonne-energie
+  Geen bekabeling op lichtnet
+  Nauwelijks storingsgevoelig
+  Foutief op- en afrollen is uitgesloten
+  Automatische boven- en onderafslag
+  Traploze bediening d.m.v. schakelaar 
 met automatisch nulpunt
+  Accu levert gegarandeerd 5000 cycli 
 Staat gelijk aan een levensduur van ± 7 jaar.
+  Zonder zon staat de accu garant voor 50 cycli

Toepasbaar met ons meest 
verkochte systeem ‘Mini’
Systeem ‘Mini’ heeft een cassettemaat van 50x50 mm. Max. 

hoogte van 350 cm. Zowel ‘op de dag’ als ‘in de dag’ toepasbaar 

in nagenoeg elke situatie.

systeem ‘Mini’: Maakt tevens gebruik van de 

hoogwaardige, door TNO beproefde folies van SFT.  U houdt 

maarliefst 20% van de warmte door zon buiten en s’ winters 

houdt u de warmte binnen. Hiermee bespaart u tot wel 30% 

op uw stookkosten.
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‘MINI’ Systeem met 
SolarPack (in de dag)

Aluminium cassette 
50x50 mm. in elke 

ral-kleur verkrijgbaar

Zonnecel tussen SFT-folie 
en raam geplaatst.

Hoogwaardige SFT-folie
keuze uit verschillende 

doorzichtsterktes en 
kleuren.

Schakelaar voor
traploze bediening.
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