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Lamellen (schoepen) zijn verkrijgbaar in een vaste of

Lamellen

kantelbare variant. Dit type beeldbepalende zonwering is
permanent aanwezig en kent uitstekende warmtewerendeen isolerende eigenschappen. De lamellen zijn zeer windbestendig en behouden daarom ook een warmtewerende
functie op dagen met veel wind. Kortom: een waardevolle,
duurzame, onderhoudsarme en esthetische toevoeging aan
ieder gebouw.
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De lameltypes kunnen zowel variëren in vulling en
ophangsystemen, onderstaand een toelichting op
de diverse mogelijkheden.

Aluminium
Aluminium schoepen kunnen in diverse vooraf
vastgestelde

standen

geplaatst

worden

of

beweegbaar toegepast worden. De schoepen
kunnen in het geval van motorisatie geschakeld
bediend worden of bij grotere afmetingen los
aangestuurd worden. Aluminium lamellen kunnen
horizontaal, verticaal, schuin of gecombineerd
worden toegepast. Wij hebben in ons assortiment
een groot aantal lamellen in verschillende vormen
zoals ellips en rechthoekig. De ellipsvormige
lamellen kunnen geleverd worden in afmetingen
van 70 tot 600 millimeter.

Alluminium
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Ophangsystemen draaibare lamellen
Draaibare aluminium lamellen worden gemonteerd tussen een draagsysteem voorzien van
RVS assen Ø 16 die zorgdragen voor een solide
systeem. De beweging komt tot stand door middel
van een lineaire motor met RVS behuizing.

Ophangsystemen vaste lamellen
Vaste lamellen kunnen op verschillende manier
bevestigd worden. Dit kan door middel van een
dubbele as, kopplaten of door een zogeheten
bekjes-systeem. Hierin bieden wij de mogelijkheid
van geëxtrudeerde systemen in een specifieke
hellingshoek of op maat gemaakte gelaserde
systemen in iedere gewenste hellingshoek.
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Hout
Ellipsvormige houten lamellen worden standaard
uitgevoerd in de houtsoort Western Red Cedar
No.2 Clear and Better en zijn leverbaar in
breedtes van 190 en 290 millimeter. Afwijkende
breedtes en houtsoorten zijn in overleg mogelijk.
De lamellen worden vast of draaibaar toegepast.
Het is mogelijk om de lamellen onbehandeld te
verwerken waardoor deze grijs zullen verkleuren.
Een fabrieksmatige behandeling met beits op
waterbasis behoort tevens tot de mogelijkheden.

Hout
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Ophangsystemen draaibare lamellen
Draaibare houten lamellen worden gemonteerd
tussen een draagsysteem voorzien van RVS assen
Ø 16 die zorgdragen voor een solide systeem.
De beweging komt tot stand door middel van een
lineaire motor met RVS behuizing.

Ophangystemen vaste lamellen
Vaste lamellen kunnen op verschillende manier
bevestigd worden. Dit kan door middel van een
dubbele as, kopplaten of door een zogeheten
bekjes-systeem. Hierin bieden wij de mogelijkheid
van geëxtrudeerde systemen in een specifieke
hellingshoek of op maat gemaakte gelaserde
systemen in iedere gewenste hellingshoek.

Aandrijvingen
Draaibare

lamellen

worden

uitgevoerd

met

bediening door middel van een lineaire motor. Wij
passen een hoge kwaliteit motor toe met een RVS
behuizing.
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Slimme zonweringsystemen

Waarom Lenco?

Zonweringsystemen bevorderen het thermische en visuele

Functioneel omgaan met warmte en licht is een

klimaat in gebouwen. Doordat de systemen steeds slimmer

belangrijk aspect in de architectuur. Ons uitgebreide

uitgerust kunnen worden, verbetert het comfort in de ruimtes

leveringsprogramma

en wordt er aanzienlijk bespaard op energiekosten. Zonwe-

gesprekspartner

ringsystemen verminderen de hoeveelheid binnenkomend

aannemer,

licht en bijbehorende warmte, daardoor is het hele jaar door

Vereniging van Eigenaren. Iedere ontwerp stelt andere

minder verwarming en/of verkoeling vereist.

wensen en eisen aan zowel de constructie als de

voor

maakt
de

utiliteitsbouwer,

ons

een

hedendaagse

volwaardig
architect,

projectontwikkelaar

en

uitvoering, daarom streven onze specialisten ernaar zo
veel mogelijk in te spelen op uw eisen en wensen zonder
daarbij het zicht op de technische aspecten te verliezen.
Door onze conceptuele aanpak bent u betrokken bij
iedere stap in het proces, zo kunnen wij al in een vroeg
stadium met u meedenken en een unieke oplossing
bieden. Wij garanderen u kwalitatief hoogwaardige
oplossingen van gerenommeerde merken als Verano®
en Lenco.
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