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Er zijn 3 type verticale ramen:

Typen A / B / C

+ Dakramen

Elke type raam moet apart behandel worden wegens
verschil in afmetingen,materiaal, kleur en de ruimte
die overblijft tussen de glas en buitenkant muur.



Rampartij type A Overzicht



Rampartij type A Opmerkingen

• eventueel belemmering
van het bewegen van
armen voor een venster
zonwering door balkon
hekken

•Niet alle ramen kunnen
worden voorzien van een
zonnewering element.



Rampartij type A Overzicht



Rampartij type A Opmerkingen

Weinig ruimte over om
een gerolde scherm te
plaatsen



Rampartij type B Overzicht



Rampartij type B

Uitzonderingen binnen type B: Inpandige
balkons en voordeeuren

Overzicht



Rampartij type B Opmerkingen

Weinig ruimte over om een gerolde
scherm te plaatsen; op deze foto is
een horen te zien.



Rampartij type C Overzicht



Rampartij type C Overzicht



Conclusie

Bij deze type C kan op een estetisch
veraantwoord manier een zonwering

element geplaats worden omdat deze
volledig binnen de ram nis valt.

Bij type A en B er is beperkte ruimte voor
het plaatsen van de screen- cassette.

(ruimte kleiner dan 5 cm) maar het kan..



Mogelijk opties zonwering



Opties van zonwering voor verticale- en dak ramen

Deze 3 opties niet als
eerste keuze.

Redenen:

- steken buiten de gevel

- te gevoelig voor wind

NietJa, 
voor dakramen

Deze 2 mogelijkheden blijven over voor

verticale ramen: Vertikaalzonwering en

        Buitenjaloezieen

Ja



OPTIE A: Screens



Verticale zonwering (screens)

Deze verticale zonwering (screens) gevormd door bij voorkeur een
glasvezeldoek welke door een zijgeleidings profiel naar beneden rolt.
Met deze zonwering kan de warmtetoetreding met 90% gereduceerd worden.
Dit doek is leverbaar in twee transparanties en in vele kleuren.
Tegenwoordig zijn deze screens ook leverbaar in een windvaste uitvoering of
als zip-screen. Een zip-screen is niet alleen windvast, maar houdt ook nog
eens de insecten buiten, omdat door een uniek geleidingssysteem het doek
gefixeerd zit tussen de geleiders 

Elk product wordt volgens uw wens gefabriceerd en wordt in afmeting,
kleurcombinatie en bedieningsvariant een uniek product.  De screen is  in
principe leverbaar in elke denkbare combinatie van RAL- en doekkleur. Ook
op het gebied van bediening zijn vele verschillende mogelijkheden denkbaar,
variërend van een eenvoudige handmatige bediening tot een volledig
geautomatiseerd systeem voorzien van beveiligingen tegen allerhande
weersomstandigheden.



Kleur combinatie:

Frame en afdekplaat : donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Doek: donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

VERTICALE ZONWERING  > OPTIE 1



VERTICALE ZONWERING  > OPTIE 2

Kleur combinatie:

Frame en afdekplaat : donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Doek: donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.



OPTIE B: Buitenjaloezieen

(Deze optie kan ook, de architect is van mening dat optie
A past beter bij de vormgeving van het gebouw, de
buitenjaloezieen passen beter in  een gebouw  met en
nog strake uitstraling )



Kleur combinatie:

Cassette : donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Lamellen: donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Buitenjaloezieën > optie 1



Kleur combinatie:

Cassette : donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Lamellen: donker bruin gelijk aan de afdekplatten rondom de raam.

Buitenjaloezieën > optie 2



Dakramen



Dakram oplossing voorbeeld

Kleurvoorstel:

Frame > kleur gelijk aan Velux raam ( Donker bruin-grijs)

Doek > optie 1: gelijk aan dakpannen (licht bruin)

         > optie 2: gelijk aan Velux kozijn ( in dit geval is de raam als de doek gesloten is meer

            aanwezig. (Donker bruin-grijs)
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