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DucoScreen Front 150
Onzichtbare doekzonwering

→ Onzichtbare plaatsing in de spouw

→ Volledig van buitenaf te plaatsen en te onderhouden

→ Ook beschikbaar in stormvaste uitvoering (FIX)

→ NIEUW: Breedte of hoogte tot 6000 mm !
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DucoScreen Front 150
'Onzichtbare' doekzonwering

Dit gemotoriseerde buitenzonweringsysteem, al dan niet in een stormvaste FIX-uitvoering, 
is de laatste ontwikkeling in Duco’s gamma textielzonwering. Gekenmerkt door een 
onzichtbare plaatsing in de spouw en montage en onderhoud volledig van buitenaf, 
vormt de DucoScreen Front 150 een perfecte, esthetische oplossing voor oververhitting in 
passiefbouwconstructies.
 
Door de DucoScreen Front 150 verder te perfectioneren, kunnen voortaan breedtes of 
hoogtes tot zes meter in FIX-uitvoering bediend worden. Dankzij een carbon as kan er voor 
screens met een breedte tot zes meter gewerkt worden met dezelfde kastafmetingen.

→ Technische eigenschappen → Zijgeleiders

Beschikbare types Afrollen raamzijde of buiten-

zijde

Inbouwhoogte (op 

de bouwplaats)

175 mm

Kasthoogte 150 mm

Kastdiepte 110 mm

Geschikt voor 

doektypes

Sergé (standaard)

Soltis (optioneel)

Light Block (optioneel)

Geleiding Standaard of FIX

Eindplaat zijgeleider Vlak of hellend (5°)

Motorbediening Elektrisch (via wandschakelaar)

RF (via afstandsbediening) 

STD
Aluminium profielgeleiding 

voorzien van borstels

FIX
Stormvaste 
uitvoering

CAP
Zonwering op 

uitvalarm

3634

110

brede geleider

3634

48,5

smalle geleider

3634

110

brede geleider

3634

48,5

smalle geleider



minerale wol, 120 mm

metselwerk, 100 mm

kalkzandsteen

beton latei

afwerking

min 25 mm speling om 
geleider onder kast te 
kunnen plaatsen

waterdichte laag
dichtingsband

→ Afrolmogelijkheden en afmetingen kast

→ Verschillende doeksoorten

De DucoScreen Front 150 kan uitgevoerd worden met verschillende types doeken in diverse kleuren. 
Contacteer uw Duco-adviseur voor meer info.

→ Inbouwdetail

DucoScreen Front 150 CAP
Doekzonwering met uitvalarm

→ Automatische uitval in een hoek van maximum 90°

→ Maximaal behoud van zicht naar buiten toe

→ Elektrische bediening

→ Ook toepasbaar bij scholen en zorgcentra
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Vlakke 
eindplaat Vlakke 
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eindplaat 5°
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Duco geeft op een natuurlijke manier 
zuurstof aan ieder gebouw. Verse 
lucht rechtstreeks via de gevel 
binnenbrengen, zonder complexe 
toevoerkanalen, is de ultieme garantie 
voor een gezond binnenklimaat. 
De gezondheid van de bewoner staat 
bij Duco dan ook centraal.

Een doordachte combinatie van 
basisventilatie, intensieve ventilatie 
en zonwering zorgt voor een optimale 
luchtkwaliteit. Duco biedt zowel voor 
woning, kantoor, school of zorgstelling 
een innovatieve oplossing waarin 
iedereen zich thuis voelt.

HOME OF OXYGEN

bel +32 58 33 00 33 of 
mail naar info@duco.eu
We helpen u graag verder 
met informatie over onze 
producten en nieuwigheden.

We inspire at www.duco.eu

VOOR ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING!
Ontdek onze andere concepten in deze brochures:
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