
Windvaste 
screens

Ervaar het comfort van zon- en warmtewering...



Screens verhogen uw levenscomfort.  Ze houden een groot deel van 
de zonnewarmte buitenshuis en zijn bovendien 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.

Doeken
Er zijn verschillende doektypes, de doeken zijn vervaardigd uit glasvezel of uit polyester.  Elk doek 
heeft specifieke kenmerken.  
Er is in ieder geval een enorme keuze aan kleuren en tinten. Zo vindt u gegarandeerd het perfecte 
doek voor uw woning. 
Ook volledig verduisterende doeken, wel enkel voor binnengebruik, zijn een mogelijkheid.

EPB
Ten gevolge van de hedendaagse bouw, met doorgedreven isolatie, raken woningen en 
kantoorgebouwen tijdens warme zomerdagen snel oververhit. Met de installatie van een geschikte 
buitenzonwering gaat u deze oververhitting tegen, alle maatregelen die bijdrage tot een gezond 
binnenklimaat zijn gebundeld op de website www.epbd.be, ook de screens van Wilms zijn hierin 
opgenomen. Dankzij de installatie van Wilms screens verhoogt u dus niet enkel uw leefcomfort maar 
verlaagt u ook het E-peil van uw woning.



WRB0200 WRB0300 WRB0400
Kastgrootte 85 x 85 mm 95 x 95 mm 120 x 120 mm

Kastvormen rond - recht - afgeschuind rond - recht - afgeschuind afgeschuind

Profielkleuren Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk

Max. Breedte 2 700 mm 4 000 mm* 6 000 mm*

Max. Hoogte 1 600 mm 3 000 mm* 6 000 mm*
*Maximale oppervlakte 20m²

Op een zonnige, maar winderige dag heb je met windvaste screens 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. 
Wilms heeft 3 types van kasten en 3 verschillende kastvormen in zijn gamma.

• Windvast in elke positie

• Compacte, zware onderlat, met afdichtingsstrip in rubber

• Stevige, robuuste zijgeleider

• Sterke aluminium zijconsoles

• Insectenwerend in gesloten toestand

• Energiebesparend op een klimaatregeling, maakt airco 
overbodig

• Mogelijk met verduisterend doek bij binnengebruik



WCA0200 is niet enkel voorzien van een ritsdoek, maar ook van een speciale spantechniek. Zo kan de 
screen in gelijk welke hellingshoek geplaatst worden, het doek blijft altijd onder spanning.  Ideaal dus 
voor lichtstraten, koepels, hellende daken, …, zelfs ondersteboven 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. 

WCA0200 wordt altijd bediend met een motor met afstandsbediening. Met behulp van licht – en 
warmtesensoren loopt de WCA0200 ook in en uit wanneer je niet thuis bent en beschermt u uw 
interieur en vermijdt oververhitting.

WCA0200
Kastvorm Afgeschuind

Profielkleuren Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk

Maximale 
afmetingen

B 4 000 mm x H 2 600 mm

B 2 600 mm x H 6 000 mm
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WRB0600 is een windvaste, verticale doekzonwering, speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in passief- en lage energie woningen. 
Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders via een kunststof 
geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind 
op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en 
insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft 
gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt 
tegengehouden.

De kast wordt ingebouwd in de spouwmuur, boven het raam. In 
open toestand verdwijnt de onderlat volledig in de kast en is ze dus 
compleet onzichtbaar. Het blijft altijd mogelijk om vliegenramen te 
plaatsen.

Bediening gebeurt steeds elektrisch, met vaste schakelaar of 
afstandsbediening.  Ook hier is volledige automatisatie, met behulp 
van licht- en warmtesensoren, mogelijk. Ze garandeert u ten alle 
tijden een optimaal binnenklimaat.

WRB0600
Profielkleuren Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk

Max. Breedte 6 000 mm*

Max. Hoogte 6 000 mm*
*Maximale oppervlakte 20m²



   ZELF VENTILERENDE OPBOUWKAST

   Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als 
in renovatieprojecten! WVS0200 doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum 
warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht.

• Isoleren en ventileren met éénzelfde product.
• Permanente ventilatie ook bij gesloten scherm.
• De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord.
• Toepasbaar op elk raamtype; PVC, aluminium of hout.
• Eenvoudige en stabiele montage boven op raam.
• Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
• Enorme besparing op de energiefactuur.
• Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid.
• Wind- en waterdicht.
• Ook mogelijk zonder ventilatie (WRB0500)

WVS0200 iS ook Verkrijgbaar met rolluikblad i.p.V. Screendoek (WVS0100)

   WVS0200 is uniek op de markt, de enige 
opbouwkast met een gegarandeerde, constante 
luchtdoorvoer: de kast moet niet extra uitgevuld 
worden. Op deze manier verlaagt u eenvoudig en 
voordelig het energieprestatiepeil van uw woning 
en bekomt u een gunstiger E-certificaat!

WVS0200 WRB0500
Ventilatie met ventilatie zonder ventilatie

Profielkleuren Elke RAL-kleur mogelijk, ook binnenkant kan in Alu look

Max. Breedte 6 000 mm*

Max. Hoogte 6 000 mm*
*Maximale oppervlakte 20m²



Screens kunnen nog steeds manueel bediend worden, via lint of stang, maar toch is er al langer de trend om 
screens te motoriseren. 

Wilms biedt een enorme waaier aan bedieningsmogelijkheden en een hedendaags design .

Van een simpele bediening met één schakelaar per screen, tot aansluiten op een bestaand domotica systeem, 
het zijn maar 2 van de vele mogelijkheden.

Maar kiezen voor een draadloze bediening is kiezen voor een maximum aan flexibiliteit ! Van muurzenders en 
afstandsbedieningen over licht- en warmtesensoren, tot bedienen met smartphone en tablet. En het mooie aan 
het verhaal is, dat u in een later stadium kan bijvoegen en wissen wat u maar wil ! 
Hieronder een greep uit mogelijkheden : 

Een draadloze touch muurzender naast het product, 
geheel in de stijl van uw woning en volledig naar uw 
smaak. Er is keuze uit 4 verschillende binnenwerken en 
8 verschillende afdekplaten. 

Eén zender per product, of verschillende producten 
tegelijk bedienen met één en dezelfde zender. U kan 
uw producten aansturen per kamer, per verdieping, 
per gevel, ... Er bestaan verschillende types en designs, 
aangepast aan ieders behoefte.

Laat uw zonwering het weer volgen. Met een 
autonome zonnesensor buitenshuis en een 
draadloze temperatuursensor binnen, beheerst u het 
binnenklimaat van uw woning, ook als u niet thuis bent. 
Deze zijn eenvoudig in en uit te schakelen naar gelang 
het seizoen en worden steeds overruled door de 
zenders, dus u blijft baas in eigen huis.



- Meer dan 40 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering

- Ventilatie- en isolatieoplossingen

- 5 jaar garantie op alle producten (rekening houdend met de gebruiks-en onderhouds-
voorschriften)

- Verticale integratie, volledige productie onder één dak 

- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners

- Betrouwbare levertermijn

- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs

- Intens persoonlijk contact met vaste binnen- en buitendienstmedewerker

- Opvolging orders + technische ondersteuning via website

- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen 
toonzaal met onze producten

- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door

- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automati-
sche bestelbon

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

- Eigen dienst na verkoop

- Meer dan 160 gemotiveerde medewerkers staan dagelijks tot uw dienst

Waarom Wilms?


