
HET FAVORIETE ZONNESCREEN-SYSTEEM IN AUSTRALIË

De vertrouwde oplossing voor 
het buitenleven

www.



Verbind uw binnen-en 
buitenruimte tot één 
harmonieuze ruimte.



Transformeer uw ruimte in een oogwenk 

en creëer een gevoel van beschutting en 

bescherming. U zult meer van het buitenleven 

kunnen genieten met uw familie en vrienden.

De screens bieden in elk seizoen bescherming 

tegen uv, zon, wind en regen, zodat u het hele 

jaar door mensen buiten kunt ontvangen.

Ziptrak® is het originele en vertrouwde 

systeem voor zonnescreens met geleiders. 

Het gepatenteerde ontwerp staat garant voor 

een soepele bediening en instelbaarheid op 

elke hoogte.

Ziptrak® Sunscreen Mesh met witte kap.

De vertrouwde oplossing voor bescherming 
buitenshuis.

Creëer een extra ruimte in uw huis.

Gemaakt in Australië door Australisch bedrijf.

Elke installatie op maat gemaakt.



Het screen glijdt 
soepel en kan op 
elke hoogte worden 
ingesteld.

Ziptrak® doorzichtige pvc screens met steunen.



VEERSYSTEEM

Dankzij het unieke veersysteem is het screen licht te 

bedienen.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Geen hendel, kettingen, ritsen of koorden.

Instelbaar op elke hoogte.

CENTRALE VERGRENDELING

Het gepatenteerd Ziptrak® systeem is nog 

gemakkelijker te gebruiken met de unieke centrale 

vergrendeling. De screens worden vergrendeld op de 

laagste stand, zodat ze ook bestand zijn tegen harde 

wind. Als u het screen weer wilt oprollen, tilt u gewoon 

de hendel op om de vergrendeling aan weerszijden 

van de eindlat los te maken.

Alweer een bijzondere en intuïtieve oplossing 

waardoor het een feest wordt om buiten mensen te 

ontvangen.

MET GELEIDERS

De meeste outdoorscreens sluiten niet volledig en 

laten zo stof, wind, regen en insecten door. Ziptrak® 

geeft een gesloten afdichting, die de warmte 's 

zomers weert, maar 's winters binnen houdt.

Snel en gemakkelijk te bedienen.
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SUNSCREEN MESH

Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en transparanties

Houdt 99% van de uv straling tegen.

Houdt 96% van de wind en regen tegen.

Beperkt de schittering van de zon aanzienlijk.

Ventilerend.

Het frisse gevoel van de buitenlucht zonder last  

van de wind.

Geeft veel privacy overdag.

Gemakkelijk te onderhouden materiaal; blijft er jarenlang 

geweldig uitzien en hoeft zelden gereinigd te worden.

PVC

Helder of gekleurd verkrijgbaar.

Geavanceerde kunststof die specifiek is ontwikkeld voor 

outdoorscreens in het harde klimaat van Australië.

Houd wind, stof, regen en vuil volledig tegen.

Volledig doorschijnend voor een onbelemmerd uitzicht.

Is de beste materiaalkeuze om de temperatuur in de 

ruimte in stand te houden.

Houdt 93% van de uv straling tegen.

KLEURENSCALA MATERIALEN

De Ziptrak® aluminium onderdelen zijn standaard leverbaar 
in 5 populaire Colourbond® kleuren; u kunt ook elke denkbare 
kleur laten poedercoaten.

Kies kleuren die overeenkomen met uw bestaande structuur 
of deze completeren voor de geleiders, eindlat en kap.

Elk screensysteem wordt opgemeten, gefabriceerd en 
geïnstalleerd precies zoals u dat wilt.

Sunscreen mesh en pvc producten vormen opties voor het Ziptrak® systeem, maar worden niet verkocht door Ziptrak Pty Ltd. Uw retailer kan u meer vertellen over het 

aanbod, de garantie en specificaties van deze producten. We adviseren om pas een keuze te maken als u monsters hebt bekeken. De kleuren in deze catalogus kunnen 

worden beïnvloed door de lichtomstandigheden en het drukproces.

PAPERBARK

ZIJSTEUN

WHITE

CLASSIC CREAM

ZIJSTEUN MET  
ACHTERWAND

BLACK

WOODLAND GREY

KAP

HELDER PVC GEKLEURD PVC

Gepatenteerd systeem.

Gemaakt in Australië door Australisch 
bedrijf.

Robuuste en duurzame materialen.

Elke installatie is maatwerk.

Ontwerp uw eigen 
screen.

VRAAG UW 
RETAILER

OM MEER
INFORMATIE



ELEKTRISCHE BEDIENING

Optionele elektrische bediening is een populaire 

keuze voor veel gezinnen en commerciële 

toepassingen. De motor is verborgen binnen in de 

kap en het screen is op elke hoogte instelbaar. 

Elektrische bediening is perfect voor:

Grote screens.

Bediening met één knop.

Screens op moeilijk bereikbare plaatsen.

 Verschillende screens tegelijk bedienen.

Mensen met een beperkte mobiliteit.

Uitsluitend beschikbaar met sunscreen mesh.

SOLARSMART™

Met SolarSmart™ kunt u uw elektrische Ziptrak® 

zonnescreens bedienen zonder ingewikkelde en 

storende elektrische aansluitingen. Uw elektrische 

zonnescreens zijn sneller en goedkoper 

geïnstalleerd.

Creëer een extra kamer.
Sterk en duurzaam voor jaren commercieel gebruik.
Ziptrak® screens met een unieke combinatie van pvc en sunscreen mesh.

BESCHERMENDE KAP

Een kap zorgt ervoor dat het screen er geweldig 

uitziet en jarenlang probleemloos functioneert.

Verkrijgbaar in staal of roestvrij aluminium.

Verbergt en beschermt het screen.

Houd de regen buiten.

Stijlvol design.



Tot 5,2 m breed

Tot 3,5 m hoog

AFMETINGEN

Ziptrak® zonnescreens worden op maat gemaakt, 

uitgaande van uw behoeften, voor een veilige en 

naadloze installatie. Het systeem kan  

grote afstanden overspannen zonder de 

noodzaak van extra middengeleiders en biedt 

een onbelemmerd uitzicht.

Als u een grote afstand moet overspannen, 

spreek dan met uw retailer over de toevoeging 

van een Ziptrak® verwijderbare geleider, of 

standaard vaste middengeleider.

De onderneming Ziptrak Pty Ltd is in Australisch eigendom en beheer en 

biedt innovatieve oplossingen voor het buitenleven sinds 2002. We kennen de 

Australische huizen en zijn trots op het ontwerp en de fabricage van onze producten.

© Ziptrak Pty Ltd 2015. Ziptrak® is een gedeponeerd handelsmerk van Ziptrak Pty Ltd.  

(100% Australisch eigendom).

+31 (0) 252 51 69 38
info@achilles-wendt.com
www.achilles-wendt.com

Uw lokale Ziptrak® expert is:

Het favoriete zonnescreen-systeem in Australië.


