
Bedieningsmogelijkheden 
Het Compact systeem kan op verschillende 
manieren bediend worden, met een grote 
flexibiliteit richting de eindgebruiker.
Het systeem is bovendien zelfremmend.
• met eindloze ketting (en kettingstop)
• elektrisch (netstroom of accustroom)
 - met afstandsbediening
  - via app (Smartware) op uw smartphone
   of tablet
Climat Screen kan worden aangesloten op 
domotica, ook bekend als huisautomatisering.

geavanceerde daglicht-
filtersystemen

Dankzij de compacte omvang van de cassette 
zijn deze types daglicht-filtersystemen in bijna 
ieder kozijn te monteren, ook bij bestaande 
bouw, zowel ‘in de dag’ als ‘op de dag’. 
Dit systeem is uitgerust met een tussenlager om 
de folie in twee gelijke delen te splisen, waarbij 
een verticale naad van ± 2 mm ontstaat.

Doorlaatbaarheid
Er zijn drie types van lichtdoorlaatbaarheid:
• 0R: black-out (105 mu dik)
• 2R (77 mu dik)
• 10R: meeste doorzicht (77 mu dik)

Types en kleuren
De folie is verkrijgbaar in acht types:
• brons-zilver: 2R en 10R
• grijs-zilver: 2R (ook in B1-kwaliteit;
 brandvertragend) en 10R
• zilver-zilver: 2R en 10R
• wit-zilver; 0R 
 
Cassettes
De cassettes zijn verkrijgbaar in:
•  ‘Technisch zilver’ geanodiseerd of gemoffeld 

in RAL 9001 of 9003 (standaardoptie)
• In iedere gewenste RAL-kleur (meerprijs)
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Goede
controle over 
het klimaat in
uw gebouw
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Afmetingen
Een cassette van slechts
50 x 50 mm met een 
oprolcapaciteit van
240 cm.

Climat Screen is een product van 

Met de tussenlager
wordt de folie precies
in twee delen gesplitst
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Stabilisering
Door het toepassen van vouwen in de folie 
(koude stabilisatie) krijgt het oppervlak meer 
stijfheid. De subtiele horizontale lijnen zorgen 
dus voor stabiliteit en een rustig ogend 
patroon. De folie is daarnaast voorzien van 
een speciale hamering (prisma’s).
De stabilisatie van de Climat Screen 
Compact met tussenlager kan worden 
geproduceerd in de afmetingen:
• 40 mm
• 60 mm
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The Observator range is in continuous development and so specifications may be subject to change without prior notice. 
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Welcome to the world of Observator

Since 1924 Observator has evolved to be a trend-setting developer 

and supplier in a wide variety of industries. Originating from the 

Netherlands, Observator has grown into an internationally 

oriented company with a worldwide distribution network and offices 

in Australia, Germany, the Netherlands, 

Singapore and the United Kingdom.

We represent this supplier. 
For more information contact 

Observator Vision:

T: +31 (0)85 0436000 
E: vision@observator.com

Zernikestraat 51

3316 BZ Dordrecht

The Netherlands

http://www.observator.com/

