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Uw Wilms verdeler:

ZipX®Waarom Wilms?

•	Meer dan 35 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering

•	Ook ventilatie- en isolatieoplossingen

•	 5 jaar garantie op alle producten (rekeninghoudend met de gebruiks- en 

onderhoudsvoorschriften)

•	Verticale integratie, volledige productie onder één dak

•	R&D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten

•	 Eigen dienst na verkoop

•	Meer dan 140 gemotiveerde medewerkers dagelijks tot uw dienst

Ervaar het comfort van zon- en warmtewering...

Algemeen

Screens verhogen uw levenscomfort.  Ze houden maar liefst tot 85% van de 
zonnewarmte buitenshuis, maar zijn toch lichtdoorlatend.  Zo voorkomt u 
oververhitting binnenshuis terwijl het zicht naar buiten behouden blijft. Screens 
zijn ook kostenbesparend; bij een correct gebruik van screens is airconditioning 
overbodig. Bovendien hebben screendoeken uitstekende reflectie 
eigenschappen, zo voorkomt u storende lichtinval en beschermt u ook nog eens 
uw interieur.

Bediening
Screens kunnen nog steeds manueel bediend worden maar toch is er al langer 
de trend om screens te motoriseren. Het systeem van gemotoriseerde screens 
is flexibel en er zijn verschillende mogelijkheden: van een simpele bediening 
met per screen een schakelaar over een bediening met zenders tot volledig 
geautomatiseerde systemen met verschillende scenario’s. Ook uw screens laten 
besturen door zonnecellen, die uw screens automatisch 
laten zakken bij een teveel aan zon is een optie. Via een 

windwachter beschermt u uw screens tegen hevige wind.

Doeken
Er zijn verschillende doektypes, de doeken zijn vervaardigd uit glasvezel of uit polyester.  Elke doek heeft 
zijn eigen specifieke kenmerken en heeft zowel zijn voor- als nadelen.  Er is in ieder geval een enorme 
keuze aan kleuren en tinten, zo vindt u gegarandeerd het perfecte doek voor uw woning. Zelfs volledig 
verduisterende doeken zijn een mogelijkheid.



ZipX®

ZipX®85 ZipX®95 ZipX®120
Kastvormen rond - recht - afgeschuind rond - recht - afgeschuind afgeschuind

Profielkleuren Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk

Max. Breedte 4 000 mm 4 000 mm 5 000 mm

Max. Hoogte 1 600 mm 3 000 mm 6 000 mm

ZipX®Bache ZipX®Sky

ZipX®95 ZipX®120
Kastvormen rond - recht - afgeschuind afgeschuind

Profielkleuren Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk

Max. Breedte 3 000 mm 4 000 mm

Max. Hoogte 2 400 mm 3 000 mm

Met de ZIPX®BACHE  creëer je de oplossing om steeds optimaal te kunnen genieten van je terras. Dankzij 

het transparante gedeelte blijft het even licht binnen als buiten. De ZIPX®BACHE biedt bescherming tegen 

regen en wind terwijl je ongestoord kan blijven genieten van het zicht naar buiten. Zo kan je het ganse jaar 

door ongestoord gebruik maken van je terras of overkapping. Bovendien is de bache afwasbaar en dus heel 

makkelijk te onderhouden.  

Ideale oplossing voor afscherming van rokerszone in Horeca

ZIPX® is een windvast screen. Op een zonnige, maar winderige dag heb je toch geen last van overvloedige 

warmte en storende lichtinval. Dankzij het speciale geleidingssyteem, met rits aan de zijkanten van het doek, kan 

u van uw screen genieten wanneer u maar wil, het risico op stukscheurende doeken behoort tot het verleden en 

u heeft ook niet langer last van hinderlijke geluiden.

ZIPX®Sky is niet enkel voorzien van een ritsdoek maar ook van een speciale spantechniek. Zo kan de 
screen in gelijk welke hellingshoek geplaatst worden, de doek blijft altijd onder spanning.  Ideaal dus 
voor lichtstraten, koepels, hellende daken, …, zelfs onderste boven monteren is een mogelijkheid. 

Het speciale veersysteem in de geleiders in combinatie met de zeer compacte kast zorgt voor een 
snelle, onopvallende montage en voor een maximale levensduur. Indien de ZIPX®Sky rechtstreeks op 
de profielen geplaatst wordt is zelfs een complete verduistering mogelijk.

ZIPX®Sky wordt altijd bediend met een motor met afstandsbediening, met behulp van licht – en warm-
tesensoren loopt de ZIPX®sky ook in en uit wanneer je niet thuis bent en beschermt u uw interieur en 
vermijdt oververhitting.

Maximale afmetingen

Breedte x hoogte
2.500 m x 6.000 mm
4.000 mm x 2.500 mm•	 Windvast in elke positie

•	 Compacte, zware onderlat, met afdichtingstrip in rubber

•	 Stevige, robuuste zijgeleider

•	 Sterke aluminium zijconsoles

•	 Insectenwerend in gesloten toestand

•	 Energiebesparend op een klimaatregeling

•	 Mogelijk met verduisteringsscreen

Rolvent®Screen
Rolvent® screen is een voorgeïsoleerde opbouwkast met geïntegreerd ventilatierooster.  Rolvent® wordt 
in één geheel geplaatst samen met het raam, de kast kan volledig achter de slag verborgen worden en is 
dus buitenshuis onzichtbaar. Zo combineert u natuurlijk ventileren met een windvaste doekzonwering 
en verlaagt u het E-peil van uw woning. Het ventilatierooster is voorzien van zelfregelende klep tegen 
tocht en heeft 5 standen.

•	 Permanente	ventilatie,	ook	bij	gesloten	scherm

•	 Toepasbaar	op	elk	raamtype	:	hout	–	PVC	–	aluminium

•	 Tot	5.000	mm	breed	en	tot	6.000	mm	hoog

•	 Natuurlijk	ventileren	met	gesloten	ramen	=	extra	veiligheid

•	 Versie	met	extra	akoestische	isolatie	beschikbaar

•	 Ook	mogelijk	zonder	ventilatierooster


