
De techniek achter de rits



De SolidScreen wordt vervaardigd uit duurzame materialen en is extra degelijk door bijvoorbeeld 
dubbele lagering in diverse proppen en een speciale kapondersteuning bij grote breedtes. Er zijn 
tevens speciale bovenbuizen leverbaar met terugliggende doeksleuf, die aftekening van het oprollen 
in het doek aanzienlijk verminderen. Alle SolidScreens hebben bevestigingsplaten waardoor de 
bovenrol eenvoudig in en uit de kap geschoven kan worden en verschillende geleiders bieden de 
mogelijkheid om de motorkabel volledig uit het zicht door te voeren.
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De SolidScreen ontleent haar naam aan, én typeert zich, door het ritsgeleide doek. Hierdoor is de SolidScreen 
in dichte stand volledig afgesloten. In combinatie met de verticale plaatsing dekt de SolidScreen het 
volledige glasoppervlak af. Naast het effectief weren van zonnewarmte, biedt de SolidScreen ook visueel 
comfort door het toelaten van diffuus licht, zonder het zicht naar buiten te blokkeren. Het systeem is onder 
andere succesvol getest op windsnelheden tot 145 km/h en heeft de hoogste klasse behaald in TÜV-testen 
op levensduur en windbelasting. De SolidScreen is daardoor ook uitermate geschikt voor toepassing op grote 
hoogte. Van deze veelzijdige screen zijn meerdere varianten ontwikkeld.

SolidScreen® Jan des Bouvrie   Uniek design door Jan des Bouvrie 14

2

Doorsnede kunststof lagerprop 
met dubbele lagering



Kies uw kleur

U heeft de keuze uit een 
aantal standaard kleuren die altijd op 
voorraad zijn. Zo garanderen wij een 
snelle levering. Heeft u een bijzonder 

verzoek? Ook dit is mogelijk, de 
SolidScreen is in praktisch iedere 

RAL-kleur leverbaar.

Kast

De kast is het meest in het 
oog springende onderdeel wanneer 

de SolidScreen geopend aan de gevel 
hangt. U heeft een ruime keuze aan 

vormen en maten.

Onderlijst

De onderlijst heeft een 
belangrijke functie. Het houdt 

het screendoek vlak en zorgt i.c.m. 
een borstel of rubberen strip voor een 
naadloze afdichting aan de onderzijde. 
Er zijn verschillende opties mogelijk. 

Uw SolidScreen-dealer helpt u 
bij het maken van de 

juiste keuze.

Screendoek

Het screendoek is bepalend voor 
het uiterlijk en de sfeer die de 

SolidScreen uitstraalt. U heeft o.a. 
de keuze uit 40 Tibelly Sergé, en 8 
Tibelly ecole1% (extra lichtwerend) 

doekkleuren. Voor ieder 
wat wils.

Zijgeleider

De SolidScreen heeft haar
unieke functies te danken aan de 
zijgeleider met ritstechniek. Door 
de verbinding tussen geleider, rits 
en doek sluit het volledig af. Er zijn 
verschillende opties mogelijk. Uw 
SolidScreen-dealer helpt u bij het 

maken van de juiste keuze.

Bediening

Qua bediening heeft u een 
ruime keuze aan mogelijkheden.

Kiest u voor de traditionele 
handbediening of toch voor moderne 

elektrische aansturing? Het is mogelijk 
om de SolidScreen te bedienen via 

een muur-/of wandschakelaar,  
afstandsbediening of zelfs via 
een app op uw smartphone 

of tablet.

Ondanks dat deze brochure met de grootste zorg is samengesteld, 
kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.
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Standaard

Zwaar
28 x 54,9 mm
Dubbele verzwaring 
bij smalle screens met 
grote hoogte en extra 
stabiliteit bij brede 
screens.

Recht
19,5 x 48 mm

Rond
22,4 x 48 mm

Onderlijsten Zijgeleiders

Standaard
45 x 34 mm

Dicht
45 x 34 mm

Tussengeleider
55 x 34 mm

Diepe-Contra
45 x 49 mm
15 mm hoger 
en tevens 
geschikt voor 
contramontage. 
Kapsteun kan op 
2 manieren in de 
geleiders.

Montage Diepe-Contra geleider

Montage als diepe 
zijgeleider

Montage als Contra 
zijgeleider

Montage met 
klikblokje

Geïntegreerde 
motorkabel

Montage op de dag Montage in de dag

De SolidScreen Standaard, als basis van de gehele 
SolidScreen-lijn hét product waar de andere
ritsgeleide screens hun bestaansrecht aan te danken 
hebben. Het is de keuze voor iedereen die op zoek is
naar een hoogwaardige verticale zonwering.
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis Aanvullende informatie

85 3000 mm 1750 mm 63 mm

Ook bediening met 
(oog)windwerk mogelijk.

95 3000 mm 3000 mm 63 mm

Ook bediening met 
(oog)windwerk mogelijk.

105
3000 mm

4000 mm

3500 mm

3000 mm
78 mm

Ook bediening met 
(oog)windwerk mogelijk.

125
5000 mm

3000 mm

3000 mm

5000 mm

78 mm <4 m.
85 mm >4 m.

Kap kan extra ondersteund 
worden met aluminium 
steunen. 

15x15 scale 3:1 voor afbeelding 3x3 cm

Koppelbaar
Alle maten van de SolidScreen standaard zijn koppelbaar middels bijbehorende koppelsets.

Opties

Uitvul klikprofiel 12 x 30 mm voor zijgeleider
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De SolidScreen “XS” wordt gekenmerkt door zijn smalle 
zijgeleiders. Estetisch verantwoord en zeer eenvoudig in 
montage, zonder afbreuk te doen aan de vele voordelen 
van de SolidScreen. Ook bij de XS is de keuze aan 
uiterlijke kenmerken groot.

XS

Onderlijsten Zijgeleiders

Zijgeleider XS
35 x 27,6 mm

Zijgeleider XS
met klikdeksel
35 x 33,7 mm

Tussengeleider XS
55 x 27,6 mm

Zijgeleider XS 
met lip (LHTF)
35 x 63,5 mm

Zwaar
28 x 54,9 mm
Dubbele verzwaring 
bij smalle screens met 
grote hoogte en extra 
stabiliteit bij brede 
screens.

Recht
19,5 x 48 mm

Rond
22,4 x 48 mm
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis

75 2700 mm 1750 mm 51 mm

85
2700 mm

3000 mm

2000 mm

1750 mm

51 mm

63 mm

95 3000 mm 3000 mm 63 mm

105
3000 mm

4000 mm

3500 mm

3000 mm
78 mm

Koppelbaar
Alle maten van de SolidScreen XS zijn koppelbaar middels bijbehorende koppelsets.

Montage Opties

Montage op de dag Montage op de dag 
met klikdeksel

Montage zijgeleider
met lip (LHTF)

Montage in de dag 
met klikdeksel
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XL

De SolidScreen XL kenmerkt zich, zoals de naam doet 
vermoeden, door de grootte waarin deze zonwering 
beschikbaar is. Door de bijzondere samenstelling van 
verstevigde materialen is het mogelijk de SolidScreen XL 
tot wel 6 meter breed of hoog uit te voeren. 

Zijgeleider Xtra
45 x 41 mm

Onderlijsten Zijgeleiders

Zwaar
28,6 x 41,9 mm
Dubbele verzwaring bij 
smalle screens met grote 
hoogte en extra stabiliteit 
bij brede screens.
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis Aanvullende informatie

150
6000 mm

3000 mm

3000 mm

6000 mm

Dubbelwandige Alu 
bovenbuis uitwendig 
100. Inwendig geschikt 
voor de speciale 
proppen van bovenbuis 
78. Hierbij worden 
de geleiders van de 
SolidScreen® Xtra 
toegepast, zodat de 
onderlijst iets verder van 
de gevel komt.

Kap kan extra 
ondersteund worden met 
aluminium steunen. 

15x15 scale 3:1 voor afbeelding 3x3 cm

Montage

Montage met 
klikblokje

Geïntegreerde 
motorkabel

Montage op de dag Montage in de dag

Opties

Uitvul klikprofiel 12 x 30 mm voor zijgeleider
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Niche en Niche XS

De SolidScreen Niche en Niche XS onderscheiden zich 
door de manier van montage. Bij de ¨Niche¨ wordt 
de kast van de zonwering in de gevel geïntegreerd 
waardoor de kast niet meer zichtbaar is aan de 
buitenzijde.

Zijgeleider 
Niche
45 x 45 mm
bestaat uit 3 delen

Zijgeleider 
Niche XS
35 x 42,6 mm
bestaat uit 3 delen

Zijgeleider 
Niche hoog
46,7 x 124 mm
bestaat uit 4 delen

Zijgeleider 
Niche hoog XS
35 x 110 mm
bestaat uit 3 delen

Onderlijsten

Demontage doekrol

Zijgeleiders

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Standaard
28,6 x 32,3 mm

Zwaar
28,6 x 41,9 mm
Dubbele verzwaring bij 
smalle screens met grote 
hoogte en extra stabiliteit 
bij brede screens.
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis

H 133,5
D 110

 

Niche XS
3000 mm

4000 mm

3000 mm

3000 mm

63 mm

78 mm

H 133,5
D 123,5

 

Niche

3000 mm

4000 mm

5000 mm

3500 mm

3000 mm

2000 mm

78 mm

78 mm

85 mm

Montage

Montage in de dag

Montage 2e deel Normale montage

Montage op de dag

Montage 3e deel Contra montage
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Xtra

De SolidScreen Xtra, de ritsscreen voor de purist en 
liefhebber van een vlekkeloos design. Naast alle 
voordelen die een ritsscreen biedt, kenmerkt de Xtra 
zich door het feit dat bevestigingsmaterialen, zoals 
schroeven, volledig zijn weggewerkt.

Onderlijsten Zijgeleiders

Montage

Montage met 
klikblokje

Geïntegreerde 
motorkabel

Montage op de dag Montage in de dag

Zijgeleider Xtra
45 x 41 mm

Tussengeleider Xtra
55 x 41 mm

Standaard
28,6 x 32,3 mm

Zwaar
28,6 x 41,9 mm
Dubbele verzwaring bij 
smalle screens met grote 
hoogte en extra stabiliteit 
bij brede screens.
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis Aanvullende informatie

105 3000 mm 3000 mm 63 mm

125

3000 mm
4000 mm

5000 mm

5000 mm
3000 mm

3000 mm

78 mm
78 mm

85 mm

Kap kan extra ondersteund 
worden met aluminium 
steunen. 

15x15 scale 3:1 voor afbeelding 3x3 cm

Koppelbaar
Alle maten van de SolidScreen Xtra zijn koppelbaar middels bijbehorende koppelsets.

Opties

Uitvul klikprofiel 12 x 30 mm voor zijgeleider
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De SolidScreen JdB, een uniek design door Nederlands 
meest bekende interieur- en exterieurontwerper, Jan 
des Bouvrie. De minimalistische vormgeving van de 
SolidScreen JdB kenmerkt zich door de kubusvormige 
cassette die zowel in open als gesloten stand een strak 
ontwerp aan de gevel is.

Onderlijsten Zijgeleiders

Zwaar
28 x 54,9 mm
Dubbele verzwaring 
bij smalle screens met 
grote hoogte en extra 
stabiliteit bij brede 
screens.

Recht
19,5 x 48 mm Standaard

45 x 34 mm
Dicht
45 x 34 mm
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Kastmaat kasttypen Max. breedte Max. hoogte Bovenbuis

105
4000 mm

3000 mm

3000 mm

3500 mm

78 mm

78 mm

Montage

Montage met 
klikblokje

Geïntegreerde 
motorkabel

Montage op de dag Montage in de dag

Opties

Uitvul klikprofiel 12 x 30 mm voor zijgeleider



16

T71818 Effen zwart

T71308 Brons-grijs

T70808 Effen grijs

T71708 Parel-grijs

T71717 Effen parel

T71608 Vlas-grijs

T70841 Grijs-wit-parel

T70818 Grijs-zwart

T71848 Zwart-grijs-vlas

T70801 Grijs-wit

T71701 Parel-wit

T70141 Wit-wit-parel

T70101 Effen wit

T71313 Effen brons

T71213 Zand-brons

T71812 Zwart-zand

T71813 Zwart-brons

T70812 Grijs-zand

T70826 Grijs-karamel

T71816 Zwart-vlas

T71716 Parel-vlas

T71745 Parel-wit-zand

T71212 Effen zand

T71616 Effen vlas

Tibelly® Sergé

Screendoek
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T71201 Zand-wit

T71601 Vlas-wit

T71111 Effen donkerblauw 

T70811 Grijs-donkerblauw

T71711 Parel-donkerblauw

T70867 Pacific

T70806 Grijs-lichtblauw

T71622 Vlas-donkergroen

T70802 Grijs-groen

T71315 Brons-lime

T71881 Jamaica

T70803 Grijs-geel

T71203 Zand-geel

T71305 Brons-mandarijn

T70805 Grijs-mandarijn 

T70809 Grijs-oranje

T31818 Effen zwart

T30808 Effen grijs

T31808 Zwart-grijs

T30818 Grijs-zwart

T30812 Grijs-zand

T31708 Parel-grijs

T30801 Grijs-wit

T31701 Parel-wit

Tibelly® ecole1%

De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigzins afwijken van de werkelijkheid.
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We hechten veel waarde aan kwaliteit. Sinds 2000 worden onze zonweringproducten, die allen voldoen 
aan de CE-normering, uitgebreid getest door het TÜV Nord. Dit gebeurd volgens de norm EN 13561:2004. 
SolidScreens worden getest op twee punten: Levensduurklasse en winddrukklasse, die op een schaal van 
0 tot 3 beoordeeld worden. Uit de test is gebleken dat de Solidscreen lijn aan de hoogst mogelijke klasse, 
namelijk klasse 3, voldoet.

certificeringen
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Levensduurklasse volgens EN 13561:2004
Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het 
onderstaande overzicht zijn classificatie mogelijkheden volgens EN 13561:2004 aangegeven. 

Aantal bewegingen Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Open en dicht 3.000 7.000 10.000
 
 
Winddrukklasse volgens EN 13561:2004 
Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In 
het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukklassen er zijn. 

Winddrukklasse 0 1 2 3

Beaufort-schaal  < 4 4 5 6

V (km/u) (maximum) < 28 km/h 28 km/h 38 km/h 49 km/h

V (m/s) (maximum)  < 7,8 m/s 7,8 m/s 10,5 m/s 13,6 m/s

Nominale proefdruk p (N/m²) < 40 40 70 110

Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²) < 48 48 84 132

Windtunneltest Von Karman Institute
Om de kracht van onze SolidScreen te benadrukken hebben we het Von Karman 
Institute gevraagd onze ritsscreen aan een extra windtunneltest te onderwerpen. 
Na een succesvolle test (rapport VKI EAR 1040 SolidScreen 95) op de maximale 
capaciteit van de windtunnel bij een winsnelheid van 145 km/h functioneerde de 
SolidScreen nog volledig naar behoren. 

Winddruktest WTCB
Naast de windtunneltest is er een winddruktest uitgevoerd door het WTCB (rapport 
651 XI 180 CAR 10143). Ook hier bleek het ritssysteem van de SolidScreen bestand 
tegen een zeer hoge winddruk. 



Uw SolidScreen® dealer:


