
TERRRASSCHERM
B1500

BYZONDER MAKKELIJK ZONWERING UITZOEKEN

BYZON.nl

BYZONDER BETAALBAAR BASISSCHERM
• semi-cassette uitvoering

• kan van 300 tot 500 cm breed met tussenmaten

• heeft een uitval van 250 of 300 cm

• garnituur is standaard in RAL 9001

• eenvoudige, robuuste uitvoering

• degelijke constructie

• vakkundig gemonteerd

• voorzien van het beste zonweringsdoek!

Kies uit 100 mooie doekdessins!

WELKE BEDIENINGEN ZIJN MOGELIJK?
• oogwindwerk (opdraaistang)

• elektrische bediening met opbouwschakelaar (standaard)

• afstandsbediening met een handzender (RTS)

• afstandsbediening met app-bediening (IO)

• zon-/wind automaat

HET BESTE ZONWERINGSDOEK!
• Byzon schermen zijn voorzien van het beste doek

• de zgn. RAYOS collectie van het Duitse topmerk Swela

• zeer sterk polyesterdoek met fijne weefstructuur

• doekkleur parelt schitterend met zonlicht erop!

• heeft groot zelfherstellend vermogen (geen bobbels)

• leveraar in uni of streepdessins



TERRRASSCHERM
B2000

BYZONDER MAKKELIJK ZONWERING UITZOEKEN

BYZON.nl

BETAALBAAR EN FUNCTIONEEL!
• volledig gesloten cassette

• kan van 300 tot 500 cm breed met tussenmaten

• heeft een uitval van 250 of 300 cm

• garnituur is standaard in RAL 9001

• eenvoudige, robuuste uitvoering

• degelijke constructie

• vakkundig gemonteerd

• voorzien van het beste zonweringsdoek!

Kies uit 100 mooie doekdessins!

WELKE BEDIENINGEN ZIJN MOGELIJK?
• elektrische bediening met opbouwschakelaar (standaard)

• afstandsbediening met een handzender (RTS)

• afstandsbediening met app-bediening (IO)

• zon-/wind automaat

HET BESTE ZONWERINGSDOEK!
• Byzon schermen zijn voorzien van het beste doek

• de zgn. RAYOS collectie van het Duitse topmerk Swela

• zeer sterk polyesterdoek met fijne weefstructuur

• doekkleur parelt schitterend met zonlicht erop!

• heeft groot zelfherstellend vermogen (geen bobbels)

• leveraar in uni of streepdessins



TERRRASSCHERM
B3000

Standaard in Ral 7016 structuurlak!

BYZONDER MAKKELIJK ZONWERING UITZOEKEN

BYZON.nl

SUPER MODERN EN BETAALBAAR!
• volledig gesloten cassette

• kan van 300 tot 500 cm breed met tussenmaten

• heeft een uitval van 250 of 300 cm

• garnituur is standaard in RAL 7016 structuurlak

• elegante, design uitvoering

• cassette is in graden verstelbaar

• vakkundig gemonteerd

• voorzien van het beste zonweringsdoek!

Kies uit 100 mooie doekdessins!

WELKE BEDIENINGSCOMFORT?
• elektrische bediening met opbouwschakelaar 

(standaard)

• afstandsbediening met een handzender (RTS)

• afstandsbediening met app-bediening (IO)

• zon-/wind automaat

HET BESTE ZONWERINGSDOEK!
• Byzon schermen zijn voorzien van het beste doek

• de zgn. RAYOS collectie van het Duitse topmerk Swela

• zeer sterk polyesterdoek met fijne weefstructuur

• doekkleur parelt schitterend met zonlicht erop!

• heeft groot zelfherstellend vermogen (geen bobbels)

• leveraar in uni of streepdessins
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