
Geniet zorgeloos van elk 
warm moment.

Wilms zonnescherm 700LX
Spitstechnologie in een strak design

www.wilms.be



Zowel klassiek als modern
Koos jij voor een strakke nieuwbouw met crepie of gelijmde bakstenen? Een landelijke pastoriestijl met 
kruisverdelingen in de ramen? Of de renovatie van een klassieke, bestaande woning? Het zonnescherm 
700LX van Wilms leent zich voor elke bouwstijl.

Bij Wilms luisteren we naar onze klanten. Daarom 
ontwikkelden we dit volledige nieuwe zonnescherm, 
op maat van de hedendaagse bouwer en verbouwer.

De traditionele ronde vormen van zowel kast als  
voorprofiel zijn verdwenen en maakten plaats voor 
een eigentijds en strak design. 

Dankzij de magnetische zijkappen blijven de motor en 
de bedieningselementen steeds makkelijk bereik-
baar. Dankzij de elektromotor op afstandsbediening 
open en sluit je het scherm met één druk op knop.  
Koppeling aan je smart home toepassingen is mogelijk.

De terrassen en raampartijen worden alsmaar groter, 
dus volgen onze producten. Het Wilms zonnescherm 
700LX is beschikbaar tot een breedte van 7 meter en 
3,5 meter uitval. Meer dan voldoende om schaduw en 
verkoeling te brengen op een terras van 5m op 3m.

Wie terras zegt, zegt ook gezelligheid. En dan mag het 
juiste licht niet ontbreken. Zowel directe als indirecte 
LED-verlichting zijn standaard gemonteerd in het 
Wilms zonnescherm 700LX. Via de afstandsbediening 
kan je beide lichtstroken apart bedienen en dimmen.

Het Wilms zonnescherm 700LX, dat is spits-
technologie in een modern en strak design. 
De ideale keuze voor jouw woning!

ZONNESCHERM 700LX



Indirecte LED-verlichting Directe LED-verlichting

De zeven troeven 
van het Wilms zonnescherm 700LX

1. Strak design met rechte kast en voorprofiel
2. Op maat van jouw terras, in overleg met onze adviseur
3. Indirecte en directe dimbare LED-verlichting
4. Kast, armen en voorprofiel in een RAL-kleur naar keuze
5. Wilms SunCollection: keuze uit 24 doeken
6. Vijf jaar garantie
7. Professionele plaatsing door een Wilms vakman Koop lokaal 

Made in Belgium

• 90% van de tijd is uw zonnescherm gesloten. Daarom ontwikkelden
we bij Wilms een zeer slanke kast die stijvol past tegen elke gevel.

• Ideaal voor grootformaat-terrassen.
Van 2 tot wel 7 meter breed en van 1,5 tot 3,5 meter uitval mogelijk.

• Multifunctionele zender en motor van Somfy
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Zijzicht



SUNCOLLECTION DOEKEN

D309 Manosque Grey

D108 Manosque Dark Grey

D113 Naples Grey

D308 Naples Dark Grey

D330 Color bloc black

D319 Pensil Dark Grey

6020 Grège

U370 Papyrus Tweed

6088 Gris

U371 Chamois Tweed

7559 Taupe

7330 Charcoal Tweed

De Wilms SunCollection verzamelt de 24 meest 
verkochte doeken voor onze zonnetenten in één 
handig overzicht. Dankzij onze ruime stock van deze 
doeken en confectie in huis garanderen we een 
snelle levering van jouw zonnescherm.

6196 Pierre

U190 Gris Tweed

7552 Argent

8396 Souris Chiné

U407 Platine Piqué

U104 Flanelle Chiné

8203 Ardoise

U406 Acier Piqué

U171 Carbone

U373 Macadam Tweed

6028 Noir

U095 Basalte Chiné

Twijfel je welke kleur het best 
bij jou woning past? 
Breng dan zeker een bezoek aan www.wilms.be 
en simuleer je zonnetent met onze handige tool.


