
A N C O N A
Zonnescherm voor glazen daken 

en veranda’s

TYPE ONDERDAK – TYPE BOVENDAK

Gewoon 
 van het leven genieten!



Echt een slimme oplossing: 

onder of op het glas gemonteerd houdt de 

ANCONA-zonwering felle zon en warmte tegen, 

om het extra gezellig op het terras of in de 

veranda te maken. 

Onze zonwering ANCONA is de perfecte oplossing voor iedereen die het hele jaar door 
met het hele gezin in de veranda of onder het glazen dak wil genieten en daarbij belang 
hecht aan een praktische en onderhoudsvriendelijke zonwering.

Met de types ONDERDAK en BOVENDAK zijn twee bevestigingsvarianten beschikbaar. 
Onder het glas gemonteerd, blijft de gehele zonwering droog, schoon en optimaal 
beschermd tegen weer en wind. Voor de bovendakmontage is ANCONA uitgerust met 
een beschermende dakafdekking.

De zonwering ANCONA is verkrijgbaar met een breedte van 200 tot 600 cm. De uitval-
diepte tot max. 450 cm kan tot op de centimeter worden aangepast aan de sparlengte 
van uw glazen dak of veranda. *

“ … Zal ik ? ”

Opties  ◗ afstandsbediening

 ◗ weerautomaat *

 ◗ terrasverwarming

 ◗ dakafdekking

 ◗ Extra doeksteunkabel

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



TYPE 
ONDERDAK
Voor de onderdakmontage wordt ANCONA 
op de onderzijde van de sparren van het 
glazen dak of de veranda bevestigd.

De techniek en de afwerking van het doek 
zijn speciaal ontwikkeld voor de vrijhan-
gende montage van het systeem onder een 
beschermend glazen dak.

TYPE 
BOVENDAK
Bij dit bevestigingstype wordt de ANCONA-
zonwering op de onderzijde van de sparren 
van het glazen dak of de veranda beves-
tigd.

Omdat de zonwering aan het weer is bloot-
gesteld, wordt dit type altijd met een be-
schermende dakafdekking geleverd.

Bij ANCONA type onderdak is de dakaf-
dekking een optioneel extra. Deze sluit de 
kast van de zonwering af tot een cassette, 
die doek en techniek tegen verontreiniging 
beschermt – bij montage onder open gla-
zen daken ook tegen weersinvloeden.

Omdat het zonneschermdoek bij grote af-
metingen in het midden kan gaan door-
hangen door het eigen gewicht, wordt 
bij grote formaten een doeksteunkabel 
meegeleverd. Desgewenst kunnen extra 
doeksteunkabels worden aangebracht 
(meerprijs).

ANCONA – 
onderdak- en bovendakzonwering

Doeksteunkabel

Dakafdekking
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Montage Technische kenmerken

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2014

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 ONDERDAK

Type BOVENDAK

Railhouder
(standaard)

Montagevoet Zij-
bevestiging

Montage-
verlengstuk

Afstandsplaat
voor tweede 
geleiderzijde bij montage 
met zijbevestiging of 
montage-verlengstuk

Drukplaat
voor 
Vetro-montage

BOVENDAK-Montage

Montagevoet
(standaard 
10 voor bovendak)

ONDERDAK-
Montage

TYPE ONDERDAK BOVENDAK
Breedte 1-delig max. 600 cm
Uitvaldiepte max. 450  cm

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

Aandrijving Motoraandrijving (elektromotor)
Leverings-
omvang, 
bevestiging

– incl. railhouders, 
zonder montageschro-
even en pluggen

– extra benodigd mon-
tagemateriaal tegen 
meerprijs

– Opmerking: De instal-
latie mag uitsluitend 
worden gebruikt voor 
montage onder een 
beschermend glazen 
dak.

– incl. dakafdekking
– incl. montagevoe-

ten van 10 met 
railhouders, zonder 
montageschroeven en 
pluggen

– extra benodigd mon-
tagemateriaal tegen 
meerprijs

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

Opties 
(extra uitrusting)

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

2. zonautomaat
3. terrasverwarming
4. extra doeksteunkabel
5. dakafdekking

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

2. zon-/wind-/
regenautomaat

3. terrasverwarming
4. extra doeksteunkabel

Opmerkingen Door de constructie en het eigen gewicht van het zonnescherm-
doek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan 
doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de functie 
en/of levensduur van het ANCONA-zonnescherm.

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

Een blik op de techniek in de zijgeleiders toont het samenspel van 
trekkoord en veer bij het uitschuiven van het voorste profiel. 
Dankzij glijwielen verloopt de beweging geluidsarm.


