
Gewoon van het leven 
 genieten!

Railsystemen 
Zonwering  

voor glazen daken

Ancona



Zonwering Ancona voor glazen daken
Optioneel met Vario-volant – voor maximaal comfort

Vario-volant  
(optioneel voor het type Onderdak)

Met name bij een laagstaande zon  

biedt de Vario-volant een variabele 

bescherming tegen zon en inkijk.  

De volant kan onafhankelijk van het 

zonnescherm worden uit- en opgerold.

Type Onderdak
Voor onderdakbevestiging aan de sparren 

van een glazen dak of veranda, speciaal 

ontwikkeld voor vrijhangende montage 

onder een beschermend glazen dak.



De uitvaldiepte kan tot op de centimeter worden aangepast aan de sparlengte 
van uw glazen dak of veranda.

Onder of op het glas gemonteerd, is de zonwering Ancona de perfecte oplossing 

voor iedereen die het hele jaar door van zijn veranda of glazen dak wil genie-

ten en daarbij belang hecht aan een praktische en makkelijk te onderhouden  

zonnescherm. Bij het type Onderdak blijft het zonnescherm droog, schoon en 

goed beschermd tegen wind en weer. Voor de bovendakmontage is Ancona 

uitgerust met een beschermende dakafdekking.

Dakafdekking  

– Standaard bij het type Bovendak 

– Optioneel bij het type Onderdak 

Sluit de kast van het zonnescherm 

af tot een cassette die doek en 

techniek beschermt

Type Bovendak
Voor bevestiging boven op de sparren  

van een glazen dak of veranda. 

Omdat de zonwering aan het weer is 

blootgesteld, wordt dit type altijd met een 

beschermende dakafdekking geleverd.

Erop of eronder
 � Breedte max. 600 cm,  

uitval max. 450 cm  
(afhankelijk van type  
en uitrusting)

 � Elektromotor

 � Comfortopties: 
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat, terrasverwarming,  
Vario-volant (alleen type Onderdak)

Keuze uit verschillende typen:

 � Onderdak voor montage onder 
een beschermend glazen dak

 � Bovendak voor montage  
op een veranda of glazen dak, 
incl. dakafdekking
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Uw dealer geeft u graag advies:

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 06/2022

Type Onderdak Bovendak
Installatiehoogte (incl. standaard bevestiging) 154  mm 175  mm
Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld)  600  cm  600  cm
Uitval (max.)

Diepte (incl. cassette en keerrol)  450  cm  450  cm
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)  

Motor op afstandsbediening (io)  

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

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken  

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)  

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)  

Kwaliteitsnaaigaren Tenara  

Naden ultrasoon geplakt  

Opties
1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io)  

2 | Weerautomaat zon  zon, wind, regen 
3 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)  

4 | Extra doeksteunkabel  

5 | Dakafdekking  altijd inbegrepen! 

6 | Vario-volant (niet met 3)  –
7 | RTS zonne-radiomotor voor Vario-volant  –
Bevestiging
Onderdakmontage  –
Bovendakmontage – 

Bevestigingsmateriaal
Railhouders (zonder montageschroeven en pluggen)  –
Montagevoeten van 10 (zonder montageschroeven en pluggen)  

Extra bevestigingsmateriaal  

Opmerking
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. 
Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.

Ancona
Uitrusting en techniek

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

 Standaard     Optie    – niet verkrijgbaar

Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland 
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm


