
Njut optimalt av din terrass!

SOLITAIR



• Fullständigt stängt skåp

• Med dukskåp (duken är skydd mot alla extrema 
väderomständigheter)

• Armar försedda av 3 stålfjäder påverkar en optimal 
dukspänning.

• Till 7.000 mm bredd i en del, till 14.000 mm i 
kopplad version

• Utfall på 1.500 mm till 4.000 mm

• Kan fås i alla RAL färger

• Skåpets mått: 230 mm x 150 mm

Elegans tack vare supersmå skåp!



HÖJ DIN KOMFORT
genom att välja en fjärrkontroll och/eller en automatisering! 
En vind-sol automat ser till att duken funktioneras om 
du inte är hemma! När solen skiner skarpt rullar duken 
automatiskt ut, så att huset förblir kyllt, om vinden är för 
stark, rullas duken automatiskt tillbaka, och kan alla former av 
skådor undvikas.

ETT HUNDRATAL 
FÄRGVARIATIONER
Tack vare den enorma färgpaletten hittar 
du utan tvivel den duk som passar dig 
bäst! Duken kan fås i olika variationer, ett 
rikt sortiment av färger, enfärgad, med 

streck eller snarare personaliserad av fotografi. Även vattentäta dukar kan 
fås. Duken är resistent mot de mest extrema väderomständigheterna och är 
tvättbar, med andra ord underhållsvänlig!

   Profilerna finns i alla RAL färger, även i strukturfärg! Perfekt tillämpligt att integrera i din 
byggnadsstil!



Uw Wilms verdeler:

SCR20081027002N

VARFÖR VÄLJA WILMS ?

- Mer än 35 års erfarenhet av tillverkning av solskydds produkter

- Vi har lösning både när det gäller isolering och ventilering

- 5 års garanti på alla produkter (vid följande av bruksanvisning/ underhåll)

- All tillverkning under samma tak

- Vi följer upp beställningarna och ger teknisk hjälp via vår webbsida

- Du kan besöka vår utställning med din kund, eller så kan vi inreda ett eget utställningsrum åt dig

- Gratis övning och produktkännedom när som helst

- Vi forskar ständigt efter förbättringar och nya produkter

- Mer än 140 motiverade anställda till din tjänst varje dag  


