
Gewoon van het leven 
 genieten!

Knikarm- 
zonnescherm

Volledige cassette 

Toscana  
Grande 



Toscana Grande – groot in vorm 
Maximaal comfort voor grote terrassen

Volledige cassette
Bij een opgerold zonnescherm sluit de voor-

lijst de cassette volledig af. Zo worden doek 

en techniek betrouwbaar beschermd tegen 

weersinvloeden.



Privacyscherm

De optionele Vaio-volant beschermt 

ook tegen ongewenste blikken  

van buitenaf. Bij bespanning met  

een Soltis-doek blijft de blik naar  

buiten behouden.

De grootste volledige cassette van de Toscana-serie met zelfdragende, ovale  

kast overtuigt door zijn compactheid en elegantie en is bijzonder geschikt voor 

grote oppervlakken. Schijnbaar zwevend aan wand, plafond of daksparren  

gemonteerd, straalt de Toscana Grande ook in grote formaten of als koppel-

systeem een opvallende lichtheid uit.

Lichtheid in groot formaat

Tot een breedte van 650 cm wordt de  

Toscana Grande met slechts twee consoles 

aan wand of plafond bevestigd (afb. links).

De montage van de consoles is hierbij varia-

bel: speciaal ontwikkelde kasthouders laten 

bij de montage een zijwaartse tolerantie toe. 

Vario-volant (optie)

Met name bij een laagstaande 

zon biedt de Vario-volant een 

variabele bescherming tegen zon 

en inkijk, waarbij de doorgangs-

hoogte onder het zonnescherm 

behouden blijft.

Uitrusting  
met veel comfort
 � Breedte 1-delig max. 700 cm, 

koppelsysteem max. 1.950 cm, 
uitval max. 400 cm

 � Elektromotor

 � Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat,  
LED-verlichting,  
terrasverwarming,  
steunpoten,  
Vario-volant
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Uw dealer geeft u graag advies:
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Toscana Grande
Uitrusting en techniek

TÜV-gekeurde veiligheid 

Kwaliteit en techniek 
volgens de CE-norm

Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland

Type

Volledige cassette (h x d) 157 x 239  mm

Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld)  700  cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)  1.300 / 1.950  cm
Uitvaldieptes
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm 

Speciale armlengtes 

Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar) 

Motor op afstandsbediening (io of RTS) 

Windwerk 

Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren) 

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) 

Speciaal RAL, speciale kleuren en effectlakken 

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Kwaliteitsnaaigaren Tenara 

Naden ultrasoon geplakt 

Volant
Zonder volant 

Met volant 

Opties
1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS) 

2 | Weerautomaat (zon, wind, regen) 

3 | Verlichting: LED-spotlijst 

4 | Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging) 

5 | Steunpoten (niet met 2) 

6 | Vario-volant (niet met 4) 

Bevestiging
Wand 

Plafond  / Dakspar 

 Standaard     Optie 

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


