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Een aangename temperatuur in uw serre en geen 

last van zonnestralen die u het zicht belemmeren? 

De Summerlight® is de oplossing! Deze veranda-

zonwering wordt bovenop uw serre of veranda 

geplaatst, waardoor een prachtig harmonieus geheel 

wordt gevormd. De schoonheid en functionaliteit 

van uw serre of veranda komt met de Summerlight® 

optimaal tot zijn recht.

Via geleiders glijdt het door u gekozen doek vanuit een 
stijlvol gevormde kast over het dak van uw serre of ve-
randa. Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en ge-
reflecteerd, terwijl een plezierige hoeveelheid licht wordt 
doorgelaten. Wanneer u kiest voor de Summerlight®, kiest 
u voor puur genieten van de bijzondere sfeer in uw serre 
of onder uw veranda, onder alle omstandigheden. De 

Summerlight® kan uit één stuk gemaakt worden tot een 
breedte van 6 meter en een uitval van 4 meter. Voor gro-
tere oppervlakten kunnen meerdere systemen probleem-
loos aan elkaar gekoppeld worden. Om uw Summerlight® 
een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen 
op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit onze grote 
collectie zonweringdoek.



Uw dealer:

Tibelly® zonweringdoek is een acryldoek dat door spe-
ciale behandelingen en fabricagemethoden kleurecht, 
onderhoudsvriendelijk en water- en vuilafstotend is. 
Bovendien houdt het, ongeacht de kleur van het doek, 
tenminste 90% van de schadelijke UV-straling  (99% van 
de UVB-straling), 70% van de zonnewarmte en 72% van  
de zichtbare straling tegen.  

Tibelly® in actie voor KWF Kankerbestrijding
In de strijd tegen huidkanker doneren de makers van  
Tibelly® doek 0,10 Euro per verkochte meter doek aan 
KWF Kankerbestrijding. Met het gebruik van Tibelly® 
zonweringdoek wordt u letterlijk en figuurlijk Schaduw 
Sponsor van KWF Kankerbestrijding. Tibelly® doek is 
niet alleen mooi en sterk, maar beschermt ook.

Het Tibelly stalenboek is een ideaal hulpmiddel om de kleur van het scherm te bepalen

Kijk op www.tibelly.nl voor meer informatie en om te zien 
hoeveel de actie tot nu toe heeft opgebracht.

De techniek
In de schitterende, uit aluminium vorm-
gegeven kast zit het doek opgeborgen. 
Dit doek wordt via geleiders met behulp 
van een motor over het glazen of plexi-
glazen dak van uw veranda of serre 
getrokken. De unieke, onzichtbare veer-

constructie in de onderlijst van het scherm zorgt ervoor 
dat het doek constant gespannen is.

De vormgeving
De verfijnde vormgeving van de kast en geleiders - aan-
gevuld met het door u uitgekozen doek - maken van uw 
serre een echte blikvanger. Door de absorberende en re-
flecterende werking van het doek is uw serre bovendien 
een comfortabele extra leefruimte waarvan u optimaal 
kunt genieten in een aangename temperatuur.

De bediening
De Summerlight® wordt standaard uitgevoerd 
met elektrische bediening. Als u houdt van 
maximaal bedieningsgemak, dan kunt u 
kiezen voor een draadloze bediening door 
middel van een design handzender. Het 
toppunt van luxe is een scherm uitgerust 
met een zon-/windmeter. Deze meter 
zorgt ervoor dat het scherm bij verschil- 
lende weersomstandigheden automatisch uitgaat of 
wordt ingetrokken.

De uitvoering
U kunt, naast de kleur en het dessin van het doek, de 
kleur kiezen van de kast. Deze is verkrijgbaar in gemof-
feld wit, crème of bruin. Moffelen wil zeggen dat de kleur 
middels een speciaal verhittingsproces wordt aange-
bracht. Dit proces zorgt ervoor dat de laklaag aanzienlijk 
beter slag- en slijtvast is dan wanneer deze nat gelakt 
zou zijn. Bovendien is uw Summerlight® op deze manier 
goed bestand tegen UV-licht en corrosie. Andere kleuren 
zijn in overleg mogelijk.
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