
C A P R I
Zonnescherm voor 

glazen daken en terras

TYPE DAKMONTAGE – TYPE PERGOLA

Gewoon 
 van het leven genieten!



Met het CAPRI-zonnescherm van LEWENS 

houdt u zelfs de warmste zomerse tempera-

turen onder controle. Sterk licht en hitte 

blijven gewoon buiten, zowel in de veranda 

als op het terras. Zo geniet u van een zomers 

klimaat op maat.

“ … Tijd voor 

    een ijsje
 ! ”

Het zonnescherm CAPRI is een buitenzonwering voor bestaande veranda’s of glazen 
daken, die verhindert dat er te veel zonlicht binnenvalt en de ruimte – vooral in ve-
randa’s – te warm wordt.

Met een maximale veldbreedte tot 700 cm (als type PERGOLA tot 600 cm) en een 
uitvaldiepte tot maximaal 600 cm overspant CAPRI ook grote glasvlakken. Voor nog 
grotere glasvlakken bieden wij u CAPRI type DAKMONTAGE als koppelsysteem tot een 
breedte van 1.200 cm. *

Opties

  “ … I
s dat wel

genoe
g, sch

at ? ”

 

 ◗ afstandsbediening

 ◗ weerautomaat *

 ◗ terrasverwarming



TYPE PERGOLA
Als TYPE PERGOLA is de CAPRI een bijzonder stabiele vorm van zonwering voor terras-
sen. De rails en palen kunnen variabel en naar wens worden gebruikt.

Tenzij anders vermeld, worden de palen altijd 25 cm (vanaf breedte 551 cm 40 cm) 
inspringend geleverd (= afstand van de buitenrand van de kast tot het midden van de 
steunpalen).

TYPE DAK-
MONTAGE 
Voor montage op de veranda wordt de CA-
PRI standaard met railhouders geleverd. 
Naargelang montageplaats en -type zijn 
echter ook variabele montagevoeten en 
hoeken verkrijgbaar tegen een meerprijs.

Flexibiliteit op maat
De CAPRI van LEWENS is extreem flexibel te gebruiken! De zijge-
leiders kunnen tot 80 cm vanaf de buitenkant inspringend worden 
gemonteerd (zie afb. rechts). Een perfecte oplossing voor bijvoor-
beeld veranda’s met een schilddak of voor schuine glasvlakken.

Stabiel, windvast en altijd in voor 
een feestje: de CAPRI type PERGOLA.

max. 80 cm

max. 80 cm
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Bovendak-Montage Technische kenmerken
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T E C H N I E K

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon 
 van het leven genieten!

L I F E -garantie

LEWENS-zonne-
schermen staan voor:

L.EVENSVREUGDE
I.NTELLIGENTIE 
F.LEXIBILITEIT 
E.LEGANTIE

Garantie
Kwaliteit en techniek 
volgens CE-norm

Geproduceerd 
en gemonteerd 
in Duitsland

Type DAKMONTAGE

TYPE DAKMONTAGE PERGOLA
Breedte 1-delig max. 700 cm max. 600 cm
Breedte 2-delig max. 1.200 cm 

(koppel-systeem, zonder 
sleufafdekking, spleet ca. 4 cm)

–

Uitvaldiepte max. 600 cm max. 600 cm (afstand van 
palen tot wand max. 500 cm)

Hoogte palen max. 300 cm
(aanpassing ter plekke)

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes 
(tot op de centimeter)!

Aandrijving Motoraandrijving (elektromotor)
Leverings-
omvang, 
bevestiging

– incl. railhouders, 
zonder montage-
schroeven en pluggen 
(aantal railhouders, 
zie prijslijst)

– wandhouders voor 
kast

– extra benodigd 
montagemateriaal 
tegen meerprijs

– twee palen
– dwarsbalk
– vloerconsoles
– bevestigingen voor 

de rails
– twee wandhouders 

voor kast
– palen altijd 25 cm 

inspringend (buitenkant 
kast tot midden paal), indien 
niet anders gespecificeerd

Framekleuren – 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken naar keuze
 (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

Zonnescherm-
doeken

– uit onze LEWENS-collectie:
– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs)
– kwaliteitsnaaigaren Tenara
– met hoekversteviging en zijzoom (10 cm)

Opties 
(extra uitrusting)

1. draadloze afstandsbe-diening / elektromotor met 
geïntegreerde draadloze techniek

2. zon-/wind-/regenautomaat
3. terrasverwarming

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren 
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Zijbevestiging

Railhouder 
(standaard)

Zijbevestiging
wand

Montagevoet 
(verschillende 
hoogtes)


