Lamaxa Moments
It’s different when it’s yours.
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Lamaxa Moments
It’s different when it’s yours.

Zodra u uw Lamaxa bezit, merkt u:
het is veel meer dan een lamellendak – het is uw
plekje voor onvergetelijke outdoor-belevenissen.
Uniek.
Persoonlijk.
Inspirerend.
Wij hebben de hoogste eisen aan kwaliteit, esthetiek,
technologie en comfort voor dit ene ogenblik met
elkaar verenigd:
Uw Lamaxa-moment.

Lamaxa L70, L60 en L50
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Mijn Lamaxa-moment

Alleen
de zee,
de zon en
de wind
Voor mij telt het wezenlijke – in
het leven en in de dingen om
mij heen. Daaruit schep ik mijn
kracht, dat is voor mij luxe.
Ik hou van mijn vrije ruimte,
duidelijk gereduceerd design
en de tijd ervan te genieten.

Lamaxa L70
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Design is voor mij
de kunst dingen weg
te laten.

Minder kan vaak meer zijn. Meer
onafhankelijkheid. Meer concentratie
op het wezenlijke en mooie. En meer
tijd voor het leven. Met mijn Lamaxa
L70 beleef ik precies dat unieke
gevoel.
Ik lig bij het zwembad. Mijn blik zweeft
over de grenzeloze zee, de wind
strijkt over mijn huid en ik geniet in
volle teugen van de zon. Wanneer ik
de voorkeur geef aan een wisselspel
van licht en schaduw bestuur ik de
lamellen van de Lamaxa L70 met een
druk op de knop, tot ik precies de
gewenste lichtinval bereik. En voor
een vrij zicht naar boven, kan ik ze

De laatste
zonnestralen vieren.

zelfs helemaal opzij schuiven, zoals in
een cabrio.
Ik hou ervan, bij zuidelijk outdoor-flair
aan een koele Bianco Verde te nippen
en daarbij het Lamaxa in mijn Wooncomfort-kamer om te toveren. Ik kan
het moment ten alle tijden aan mijn
wensen aanpassen. Alles is mogelijk.
Het puristische, qua kleur
individualiseerbare design van de
Lamaxa L70 is de moderne highlight
van mijn terras. Een statement van
mijn persoonlijkheid. Voor de mooiste
tijd buiten aan zee.
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Mijn Lamaxa-moment

Echte
luxe
Toen we indertijd uit de stad
zijn vertrokken, hebben we
ons afgevraagd: voelen we
ons daar ook op de lange
termijn thuis?
En nu? Ik moet zeggen, het
was de beste beslissing van
ons leven. Het is ons eigen
koninkrijk. Natuur zo ver je
kunt kijken.
En: het wordt steeds mooier.

Lamaxa L70
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Alsof de lente vroeger
begint...

Wie eens heeft beleefd hoe de vruchtenbomen beginnen te bloeien, hoe op het
veld het gewas omhoog komt, hoe wilde
bloemen en planten groeien, die wil dat
nooit meer missen.
Met de Lamaxa L70 begint onze lente
vroeger en de zomer duurt langer.
Het is het middelpunt van ons nieuwe
leefgevoel, waarin alleen het plezier met
het gezin telt, of de tijd doorbrengen
met goede vrienden. En natuurlijk ook
romantische uren met zijn tweetjes. Het
is ook de plaats om volkomen te relaxen
en alleen maar naar het tjirpen van de
krekels te luisteren.
En als de wind eens een beetje frisser
wordt, zodat de populieren gaan ruisen,
dan schuiven we gewoon die elegante
glazen schuifframes dicht. Dan zijn
we beschut en hebben we nog steeds
uitzicht op de natuur. En mocht de
avondzon ons verblinden, dan laten we
de ZIP-schermen omlaag en genieten
verder van ons kleine eiland in de vrije
natuur.
Lamaxa L70 brengt de ware luxe in ons
leven, dat waar het werkelijk op aankomt.
Wij verheugen ons op ons tuinparadijsje,
elk jaar weer opnieuw.

... en de zomer
nooit ophoudt.
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Mijn Lamaxa-moment

Pure
vrijheid
Voor mij is er niets mooiers
dan de pure, frisse lucht van
de bergen. Het liefste samen
met vrienden.
Een koel biertje, een goede
wijn en over alles praten. Of
gewoon naar de bergtoppen
kijken en van de stilte
genieten. Wij samen in de
natuur, dat is voor mij de
topbelevenis.

Lamaxa L60
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Hier vergeet ik het
dagelijks leven, hier kan
ik volledig afschakelen.

De ongelooflijk heldere lucht van de
bergen. De verre blik. De kruidige geur
van de bossen, het zachte kabbelen
van de beek en de vogelstemmen: de
oorspronkelijke natuur is een bron van
kracht die me naar buiten trekt.

Frisse, schone lucht, tijd met
elkaar doorbrengen – dat is
mijn definitie van vrijheid.

Geen ogenblik missen, nog langer
en intensiever van de tastbare sfeer
genieten: met de Lamaxa L60 ben ik
niet alleen onafhankelijker van het weer,
ik beleef het heel anders – van dichtbij.
Bij zonneschijn, bij regen en wind of
zelfs bij sneeuwval. Een plekje voor alle
omstandigheden.
De lamellenconstructie van de Lamaxa
L60 beschermt tegen regen, die
onzichtbaar via de geïntegreerde
ontwatering in de staander wegloopt.
Lamaxa L60 draagt bovendien een
enorme sneeuwlast. Praktisch, wanneer
ik weer eens vrienden met een hartige
winter-snack of met glühwein in de open
ruimte wil verrassen.
In mijn outdoor-keuken blijft de kachel
dankzij de stroomvoorziening nooit koud.
En wanneer toch iemand rillerig is, zorgt
de warmtestraler in een oogwenk weer
voor weldadige gezelligheid.
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Mijn Lamaxa-moment

Een feest
voor de
zintuigen
Ik ben dol op reizen. Verre
landen. Nieuwe indrukken.
Ik zuig alles in me op en
neem het mee: naar mijn
tuin. De tuin is voor mij een
bonte wereld, die voortdurend
groeit en leeft en zijn rijkdom
aan facetten toont. Elke dag
even relaxen en een kleine
reis. Voor mij is het als een
avontuur.

Lamaxa L60

Ik ben dol op reizen.
Verre landen. Nieuwe
indrukken. Ik zuig alles
in me op en neem
het mee: naar onze
tuin. De tuin is voor
mij een bonte wereld.
Elke dag even relaxen
in een andere wereld.
Voor mij is het iets
avontuurlijks beleven.
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Er zijn momenten,
wanneer alles in
harmonie is.

Mijn tuin is een plekje voor ontdekkingen
en inspiratie. Een exotische wereld vol
bonte kleuren en bijzondere vormen. Ik
laat hem op me inwerken. Mijn Lamaxa
L60 brengt vakantie in mijn tuin. En het
beste: ik kan bij elk weer beschermd van
mijn tuin genieten.
Het elegante design van mijn Lamaxa
L60 past harmonieus in de sfeer van
mijn tuin. Ik heb er mijn heel persoonlijke
plekje van gemaakt. Uit een nagenoeg
onbegrensd spectrum aan kleuren
en oppervlakken heb ik precies die
combinatie gekozen, die bij mij en mijn
tuin past.
Er zijn dagen, dan ben ik de hele dag
buiten. Vanaf het zonnige ontbijt tot laat
op de zomeravond. Gedurende de dag
stel ik de lamellen helemaal naar mijn
wens in en stuur ik op die manier licht,
schaduw en zoninval helemaal naar mijn
wensen. En zodra het donker wordt,
schakel ik de dimbare leds in, selecteer
met lichtambiente en leun achterover.
Dat is pure ontspanning.

Mijn time-out –
wanneer ik wil.
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Mijn Lamaxa-moment

Waarden
die je
gevoel
raken
De grootste vreugde in mijn
leven is de tijd met mijn gezin.
Vooral wanneer we buiten zijn.
Ik vind dat puur geluk en ik
merk dat het vele anderen ook
zo ervaren. De tuin, de frisse
lucht en het bij elkaar zijn geeft
ons kracht.

Lamaxa L50
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Mijn vrije ruimte in
filigraan design.

Ik hou van de natuur in mijn tuin, net
als de vrijheid en onafhankelijkheid
die je alleen buiten zo intensief kunt
beleven. Deze onafhankelijkheid
geldt ook voor het weer. Met de
Lamaxa L50 kunnen we elke dag in
de vrije natuur doorbrengen en het
zomerseizoen verlengen.
Ik kon beslissen of we onze Lamaxa
L50 vrijstaand of met wandbevestiging
wilden opbouwen. Als individuele
uitrusting hebben we een schuifframe
met houtvulling gekozen,die zijdelings
tegen wind en ook inkijk beschermt.
En als de avond valt en alles rustiger
wordt, schakel ik het fascinerende

De beste tijd met elkaar
doorbrengen.

lichtspektakel in: de in de lamellen
geïntegreerde LED-verlichting. Daarbij
een goede wijn. De benen omhoog.
En alles is perfect. Zo genieten we
urenlang met z'n tweetjes.
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L60/L70

De Lamaxa-techniek

Een klasse
apart.
Een Lamaxa is een klasse op zich die maatstaven
definieert: in technologie, in design en in de
uitrusting. Het systeem kan vrijstaand, met
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wandbevestiging of geheel zonder staanders (L60/
L70 Free) worden gemonteerd.
De constructie van Lamaxa bestaat uit hoogwaardig, gepoedercoat aluminium van de hoogste stabiliteit. De gesloten lamellen zijn geschikt voor een
windlast van 1,1 kN/m2. In de grootte van 6 x 4,5 m

1

heeft het lamellendak Lamaxa een max. draagvermogen van max. 230 kg/m², resp. een max.

9

toelaatbare sneeuwlast van 50 kg/m² (tot 1.350 kg).
Een verdere highlight is de WMS-besturing: lamellen,
licht, verticale beschaduwing, verwarming en
tijdschakeling kunnen comfortabel per handzender
of smartphone met de WMS WebControl pro worden
bestuurd. Ook een volautomatische besturing van
de Lamaxa is mogelijk: zo bewegen de lamellen
zich, afhankelijk van het weer, de temperatuur of de
zonnestralen, naar de optimale stand.

1

LED- en RGB-strips
Lamaxa betekent voor uw individuele levenskwaliteit.
U kunt kiezen uit een breed spectrum aan
weersbestendige kleurencoatings. Bovendien
staan talrijke technische uitrustingshighlights ter
beschikking. Daartoe behoren de dimbare LEDstrips, de tegen wind, zon en inkijk beschermende
ZIP-schermen, de luxe schuifframes van glas, hout
of aluminium en de verwarmende warmtestralers.

De geïntegreerde LED-verlichting zorgt als
directe of indirecte variant voor de perfecte
lichtstemming 's avonds. Op afstand
bedienbaar en dimbaar – optioneel ook
in RGB.
In staander/traverse geïntegreerd
Op staander/traverse aangebracht
In lamel geïntegreerd		
Rondom verlichting traverse		
L70

L60

L50

●

●

●

●




flexibele zonwering
windstabiel
bescherming tegen sneeuw

2

Design warmtestraler
Infrarood kortegolfstraler met keramiek van
getint glas.

bescherming tegen regen
automatiseerbaar
individualiseerbaar
uitbreidbaar

L70

L60

L50

●

●

●

L50
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WMS
Radiomotor

Verticale bescherming
van doek

Lamellen

WMS Weerstation

Flexibele bediening met de
WMS WebControl pro per
smartphone, of met een
WMS Handzender.

Met easyZIP-geleiding als
geïntegreerde of opgezette
variant voor een verticale stoffen
bescherming tegen inkijk en
zonwering.

De dubbelwandige lamellen zijn
bij L50 en L60 draaibaar en bij
L70 draai- en verschuifbaar.

Het WMS Weerstation bestuurt
de Lamaxa afhankelijk van
neerslag, windsnelheid,
helderheid, schemering en ijs.

Geïntegreerd		
Opgezet			

Draai- en verschuifbaar
Draaibaar			

●

●

L70

L60

L50

L70

L60

L50

L70

L60

L50

L70

L60

L50

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Schuifframes

Kleurkeuze

Buitenstopcontact

Waterafvoer

Glasschuifsystemen en
schuifframes van hout en
aluminium kunnen horizontaal
worden verschoven (CEgecertificeerd).

Conform de WAREMA kleurenwereld met vele keuzemogelijkheden en een hoogwaardig oppervlak met een fijne structuur
(bestand tegen externe invloedsfactoren zoals vuil en krassen).

Met afdekking op de staander
voor een individuele uitbreiding
met laptop, koelkast of muziek.

Via elke staander
mogelijk (uitzondering
elektriciteitsstaander).
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L70

L60

L50

L70

L60

L50

L70

L60

L50

L70

L60

L50

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●
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De Lamaxa-productie

Met knowhow
en hightech.

Uw Lamaxa ontstaat in de moderne

+
Bij ons zijn alle
fabricageprocessen van uw
lamellendak Lamaxa onder
één dak bij elkaar gebracht.
Zo zorgen wij ervoor dat de
fabricagestappen harmonieus
op elkaar zijn afgestemd en
van het begin af aan wordt
voldaan aan onze hoge
kwaliteitseisen.

productiefaciliteit van WAREMA en is
van kwaliteit made in Germany. Op een
productieoppervlak dat groter is dan negen
voetbalvelden zijn alle fabricageprocessen
bij elkaar gebracht: van de metaalbewerking
en poedercoating tot aan de kunststof- en
elektrotechniek en de doekconfectionering. Zo
hebben wij alle kwaliteitsfactoren zelf in de hand.

+
Mechanisch systeem,
elektronica, coating – alles
sluit naadloos op elkaar aan
voor uw perfecte Lamaxa.

Onze gekwalificeerde medewerkers met
mechatronica-knowhow bewerken en monteren
alle bouwgroepen tot aan het kant-en-klare
daksysteem. Tegelijkertijd worden moderne
productie-installaties zoals de verticale

+
Wij laten niets aan het
toeval over en testen als
laatste stap elk lamellendak
tot in de details: van de
oppervlaktestructuur van de
profielen via het elektrische
systeem tot aan de
programmering.

coatinginstallatie gebruikt.
Uw lamellendak Lamaxa wordt in onze productie
met elektronische en mechanische systemen
zover voorgeconfectioneerd, dat de montage
later veilig en snel kan worden uitgevoerd.
Wij hebben Lamaxa met grote zorgvuldigheid

+
Pas als alles in orde is,
wordt een lamellendak uw
persoonlijke Lamaxa.

en met een passie voor kwaliteit gebouwd. U
kunt zich er werkelijk op verheugen. Voor vele
persoonlijke momenten en unieke outdoorbelevenissen met Lamaxa.

Lamaxa L50

Lamaxa L50

Lamaxa L50
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Lamaxa L70, L60 en L50

De eigenschappen

Geïntegreerde schermen met
easyZIP-geleiding
Schermen met easyZIP-geleiding combineren een modern design en hoge betrouwbaarheid voor een aangenaam klimaat en
bescherming tegen inkijk en verblinding.
Dankzij de intelligente zijdelingse geleiding,
is zelfs bij sterke wind, stabiliteit en een
stevige grip gegarandeerd Bij de Lamaxa
L60 en L70 is deze volledig geïntegreerd
en in een opgerolde toestand bijna
onzichtbaar.

GranTex met
easyZIP-geleiding

Geïntegreerd buitenstopcontact in de staander

De GranTex met easyZIP-geleiding
en ritssluitingsysteem is een ideale
bescherming tegen inkijk, zon en wind
voor de Lamaxa L50. Kap en geleiderails
passen perfect bij het lamellendak.

Om ervoor te zorgen dat het u onder
uw Lamaxa aan niets ontbreekt, kan het
desgewenst met een buitenstopcontact,
inclusief weersbestendig klapdeksel,
worden uitgerust. Het stopcontact is
verkrijgbaar in de kleuren antraciet, wit en
aluminium.

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

●

●

–

–

–

●

●

●

–

Luxe schuifframes van hout
en aluminium

Hoogwaardige
glasschuifsystemen

Wandbevestiging

Zijdelingse schuifframes met lamellen van
hout (lariks blank) of aluminium zetten
elegante designaccenten. De coatingkleur
van de aluminium frames is passend bij
het hoofdframe, of in een contrasterende
kleur mogelijk (CE-gecertificeerd).

Zijdelingse glasschuifsystemen
(bijvoorbeeld het schuifsysteem SL20e
van Solarlux) bieden u extra transparante
bescherming tegen wind en koude.

Voor een vloeiende overgang naar
buiten wordt gezorgd door de directe
bevestiging aan de huismuur.

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Geïntegreerde, dimbare
LED- en RGB-strips

LED-strips in de lamel
en rondom

Woon-comfort-sfeer door de
Design warmtestraler

De geïntegreerde LED-strips zijn dankzij
de WMS Dimmer individueel regelbaar.
Ze kunnen in horizontale en/of verticale
zones worden toegepast en zorgen als
directe of indirecte verlichting 's avonds
voor de perfecte lichtsfeer. De indirecte
verlichting is indien gewenst ook als
sfeerverlichting in verschillende kleuren
verkrijgbaar.

De LED-verlichting geïntegreerd in de
lamellen of als verlichting rondom
aangebracht aan de traversen, zorgt voor
een heel bijzondere sfeer in de
avondschemering. De verlichting rondom
is ook verkrijgbaar als meerkleurige
sfeerverlichting (RGB).

Ook wanneer de latere avonduren een
afkoeling met zich meebrengen: met
de infrarood-kortegolfstraler (qua kleur
passend bij uw Lamaxa) met getinte
glaskeramiek en 2.200 Watt kunt u nog
langer van de tijd onder uw Lamaxa
genieten.

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

●

●

●
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–
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●

●

●

Extra staander

Inspringende staander

Lamellen

Ook bij toepassing van een extra staander
is, naast de inzet van een geïntegreerd
zonnescherm, een vrije doorgang
mogelijk.

Door de inspringende staander kan een
uitstekend dak worden gecreëerd om
bijvoorbeeld aangrenzende objecten zoals
een zwembad, te overkappen. De flexibele
positionering van de hoekstaander zorgt
voor meer vrije ruimte.

Alle Lamaxa-modellen beschermen u
tegen zon en regen. Reguleer de lichtinval
afhankelijk van het type met de draaibare
lamellen, of geniet van het cabrio-effect met
de verschuifbare variant voor puur genieten
van de zon. Bij regen sluit u het dak en kunt
zo uw outdoor-tijd verlengen.
Draai- en verschuifbaar		
●
Draaibaar				

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

●

●

–

●

●

–

●

L 60

L 50
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Lamaxa L70, L60 en L50

De eigenschappen

Exclusieve kleurenwerelden
beleven
De WAREMA kleurenwereld is verkrijgbaar
voor alle gepoedercoate aluminiumdelen
zoals lamellen en profielen. WAREMA
biedt u een grote keuze aan
poedercoatingkleuren. Kies uit de drie
kleurcategorieën "Highlight", "Variation"
of "Individual" – steeds altijd inclusief
hoogwaardige fijnstructuuroppervlakte.

Beschermingsprofiel
De aluminiumprofielen en de constructie
onderscheiden zich door de optimale
weersbescherming en beschermen zelfs
bij sterke regenval tegen spatwater.
Bovendien is er een mooi vormgegeven
afsluiting aanwezig tussen traverse en
lamel.

Weersafhankelijke besturing
met WMS Weerstation plus
Met het WMS Weerstation plus kunt u de
besturing van uw Lamaxa van de weersomstandigheden laten afhangen. Het
weerstation registreert neerslag, windsnelheid, helderheid, schemering en
ijsvorming (combinatie van buitentemperatuur en neerslag) en zorgt ervoor
dat uw Lamaxa bijvoorbeeld bij regen
automatisch wordt gesloten.

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50
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5

Jahre

HERSTELLER

GARANTIE*

Besturing per afstandsbediening of app

Smart Home voor de
gehele woning

5 jaar fabrieksgarantie

De Lamaxa wordt bediend met het WMS
draadloos systeem. Indien gewenst is ook
een bediening met uw smartphone via
WMS WebControl pro of Amazon Alexa
mogelijk. Daarmee bedient u comfortabel
lamellen, schermen, verlichting,
verwarming en nog veel meer.

Bedien uw apparaten zoals zonwering,
verlichting, verwarming e.v.m. via slechts
één app met WMS en homee – ook met
spraakbesturing. Met homee kunt u uw
woning helemaal volgens uw persoonlijke
behoeften koppelen en al aanwezige WMSproducten heel eenvoudig integreren.

Meer informatie op:
www.warema.de/webcontrol

Meer informatie op:
www.warema.de/homee

De ongeëvenaarde 5-jaar-fabrieksgarantie
van WAREMA zorgt bij garantieclaims
voor een snelle reparatie en
voorkomt ongeplande extra kosten.
De garantie geldt voor het gehele
product (incl. toebehoren, motor en
regelingscomponenten).
*M
 eer informatie op: www.warema.de/
garantie

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50
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●
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●
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Hoge weerbestendigheid en
draagkracht

Comfortabele planning en
vormgeving

Lamellendaken Lamaxa hebben in
gesloten toestand een toelaatbare
sneeuwlast van maximaal 50 kg/m²
(tot 1.350 kg). Na het ontdooien is
de volle functionaliteit weer aanwezig.
Lamellendaken Lamaxa verdragen
bovendien in de maximale grootte van
6,0 x 4,5 m een belasting van max.
230 kg/m².

Met de WAREMA Designer, onze
augmented reality-app, kunt u uw
droom-lamellendak met de WAREMA
Configurator, of live op uw eigen terras
zichtbaar maken – kosteloos beschikbaar
voor Android en iOS!
Beide tools op:
www.warema.de/designer

Zeker is zeker
WAREMA biedt u handige services –
zowel bij de selectie van het product, bij
de aanschaf en natuurlijk ook daarna. Wij
begeleiden u graag gedurende het gehele
productleven van uw zonwering, en zelfs
nog een stuk verder. Daardoor kunnen
wij u lange tijd plezier aan uw eersteklas
zonweringsproduct garanderen.
Meer informatie op:
www.warema.de/service

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50

L 70

L 60

L 50
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●
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Lamaxa L70

De technische details

Lamaxa L70

5

Jahre

HERSTELLER

GARANTIE*

Draaibare en verschuifbare
lamellen

Staander met
waterafvoer

Max. breedte**

4.750 mm (bij een max. lengte van 6.000 mm)

Max. lengte**

6.330 mm (bij een max. breedte van 4.500 mm)

Lamellen

Lamellen zijn draaibaar en verschuifbaar

Aandrijving

WMS Radiomotor

Lamellen- resp. framekleur

Gepoedercoat in de oppervlaktekwaliteit fijne structuur, volgens WAREMA
kleurenwereld

Montage

Vrijstaand, geheel zonder staanders (Free) of met wandbevestiging

*WAREMA levert zijn kwaliteitsbewijs: met de gratis en ongeëvenaarde 5 jaar fabrieksgarantie op lamellendaken profiteert u als privé-opdrachtgever van
extra zekerheid. Ga voor meer informatie naar www.warema.de/garantie.
**Overige uitvoeringsvarianten: bij een max. breedte van 4.600 mm is een max. lengte van 6.250 mm mogelijk.
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Lamaxa L60

De technische details

Lamaxa L60

5

Jahre

HERSTELLER

GARANTIE*

Draaibare lamellen

Extra staander (optioneel)
Staander met waterafvoer

Max. breedte**

4.750 mm (bij een max. lengte van 6.000 mm)

Max. lengte**

6.330 mm (bij een max. breedte van 4.500 mm)

Lamellen

Lamellen zijn draaibaar

Aandrijving

WMS Radiomotor

Lamellen- resp. framekleur

Gepoedercoat in de oppervlaktekwaliteit fijne structuur, volgens WAREMA
kleurenwereld

Montage

Vrijstaand, geheel zonder staanders (Free) of met wandbevestiging

*WAREMA levert zijn kwaliteitsbewijs: met de gratis en ongeëvenaarde 5 jaar fabrieksgarantie op lamellendaken profiteert u als privé-opdrachtgever van
extra zekerheid. Ga voor meer informatie naar www.warema.de/garantie.
**Overige uitvoeringsvarianten: bij een max. breedte van 4.600 mm is een max. lengte van 6.250 mm mogelijk.

Lamaxa Free

Lamaxa L70/L60 Free

5

Jahre

HERSTELLER

Draai- en verschuifbare lamellen
(geïntegreerde montage)

Draai- en verschuifbare lamellen
(opgezette montage)

GARANTIE*

Max. breedte

4.500 mm

Max. lengte

6.000 mm

Variant

L60 of L70

Aandrijving

WMS Radiomotor

Lamellen- resp. framekleur

Gepoedercoat in de oppervlaktekwaliteit fijne structuur, volgens WAREMA
kleurenwereld

Montage

Geïntegreerd of opbouwmontage

*WAREMA levert zijn kwaliteitsbewijs: met de gratis en ongeëvenaarde 5 jaar fabrieksgarantie op lamellendaken profiteert u als privé-opdrachtgever van
extra zekerheid. Ga voor meer informatie naar www.warema.de/garantie.
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Lamaxa Line

De technische details

Lamaxa L70/L60 Line

Draaibare lamellen

5

Jahre

HERSTELLER

GARANTIE*

Draaibare en verschuifbare
lamellen

Staander met
waterafvoer
Max. breedte

4.500 mm (resp. 9.000 mm)

Max. lengte

12.000 mm (resp. 6.000 mm)

Variant

L60, L70 of gecombineerd

Aandrijving

WMS Radiomotor

Lamellen- resp. framekleur

Gepoedercoat in de oppervlaktekwaliteit fijne structuur, volgens WAREMA
kleurenwereld

Montage

In een rij (max. 6 staanders)

*WAREMA levert zijn kwaliteitsbewijs: met de gratis en ongeëvenaarde 5 jaar fabrieksgarantie op lamellendaken profiteert u als privé-opdrachtgever van
extra zekerheid. Ga voor meer informatie naar www.warema.de/garantie.

Lamaxa L50

Lamaxa L50

5

Jahre

HERSTELLER

Draaibare lamellen

Draaibare lamellen

GARANTIE*

GranTex zonnescherm
met easyZIP-geleiding
Staander met
waterafvoer

Staander met
waterafvoer

Max. breedte

4.500 mm

Max. lengte

6.000 mm

Lamellen

Lamellen zijn draaibaar

Aandrijving

WMS Radiomotor

Lamellen- resp. framekleur

Gepoedercoat in de oppervlaktekwaliteit fijne structuur conform WAREMA
kleurenwereld

Montage

Vrijstaand, optioneel wandbevestiging

*WAREMA levert zijn kwaliteitsbewijs: met de gratis en ongeëvenaarde 5 jaar fabrieksgarantie op lamellendaken profiteert u als privé-opdrachtgever van
extra zekerheid. Ga voor meer informatie naar www.warema.de/garantie.
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WAREMA International GmbH
Nordring 2
97828 Marktheidenfeld
Duitsland
www.lamaxa-moments.de

Bezoek ons:
Sun Forum Wertheim
Almosenberg 11
D-97877 Wertheim-Bettingen
www.sunforum.de

U vindt ons hier:

2032084/01.2022_nlNL
Drukfouten, veranderingen, afwijkingen van de technische specificaties en productafbeeldingen zijn op grond van de bouwtechnische omstandigheden in afzonderlijke gevallen mogelijk.

