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Optimaal genieten van de zonnige maanden op uw terras? Terrasschermen zorgen dat u op een 
schaduwrijke manier, heerlijk kunt genieten van de frisse buitenlucht en het uitzicht op uw prachtige tuin. 
Naast een koel terras, behoudt uw woning ook een aangename temperatuur en worden uw meubels 
beschermd tegen verkleuring door de felle zonnestralen. 

Wij bieden een ruime keuze aan mogelijkheden in uiterlijk en gebruikscomfort. Ons assortiment biedt een 
grote verscheidenheid aan systemen. 

Bedieningen

Om het gebruiksgemak van onze terrasschermen te waarborgen is ervoor gekozen deze uit te voeren met 
hoogwaardige elektrische bedieningen. Tevens zijn er enkele modellen leverbaar met een soepel lopend 
oogwindwerk met draaistang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het terrasscherm aansturen 
via een schakelaar, een handzender of zelfs via een app op uw smartphone of tablet. Naast de elektrische 
bediening is een terrasscherm ook uit te rusten met een zon- en/of windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat 
het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch opent of weer wordt gesloten. Vraag uw 
dealer naar de mogelijkheden.

Terrasschermen
De zonwerende sfeerbrengers

2



In actie voor KWF

Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij 
het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent 
u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.

Kleur

U heeft de keuze uit een 
aantal standaard kleuren die altijd op 
voorraad zijn. Zo garanderen wij een 
snelle levering. Heeft u een bijzonder 
verzoek? Informeer bij uw dealer naar 

de mogelijkheden. 

Design

Het design is het meest in het 
oog springende onderdeel van uw 

terrasscherm wanneer deze gesloten 
aan de gevel hangt. Wij leveren 

verscheidene vormen, zodat u zelf 
kunt bepalen wat past bij uw situatie 

en smaak.

Acryldoek

Het doek is bepalend voor het 
uiterlijk en de sfeer die uw 

terrasscherm uitstraalt in geopende 
stand. Bovendien zorgt zonwerend 

doek voor bescherming van de 
huid tegen schadelijke uv-stralen. U 
heeft de keuze uit 76 Tibelly acryl 

doekkleuren. Voor ieder 
wat wils.

Volant

Een volant is de extra strook stof die 
optioneel aan de voorkant van uw 
terrasscherm gehangen wordt. De 

volant wordt gebruikt voor laagstaande 
zon, voor de sier en om een extra 

touch te geven aan uw 
zonweringdoek.

Muur- / plafondmontage

Over het algemeen hangen 
terrasschermen aan de muur, maar 

soms is het praktischer om deze 
aan het plafond te monteren. Dit 
is mogelijk bij een aantal typen 

schermen. Kijk dus voorafgaande aan 
uw keuze hoeveel ruimte u heeft en 

welk type montage hier het 
beste bij past. 

Zonweringdoek
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240

Picca®

Een kwalitatief goed terrasscherm hoeft niet altijd duur te zijn. De Picca is hiervan het sprekende bewijs. Door 
de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en het doeltreffend halfronde design, is de Picca al jaren één van de 
meest populaire terrasschermen. Het unieke oploopsysteem met wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd 
perfect sluit, vanuit welke stand dan ook. De oerdegelijke knikarmen garanderen een vrije doorloop onder uw 
scherm. 

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals aluminium en roestvast staal, is dit scherm een voorbeeld 
van absolute duurzaamheid. Om uw Picca een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw 
omgeving, kunt u een keuze maken uit het ruime aanbod zonweringdoek.

Terrasscherm
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Muurmontage
PlafondmontageBreedte Uitval

Picca® 5500 mm 2500 mm

Picca® 5000 mm 3000 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Muurbevestiging weggewerkt achter scherm

Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)

Beschikbaar met afdekkappen in bijbehorende kleur

Beschikbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Montage
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222

De Furore Cassette is een volledig gesloten terrasscherm dat bekend staat om de fraaie en compacte 
vormgeving. De muurbevestiging van dit terrasscherm is geheel weggewerkt achter het scherm, 
hierdoor sluit het naadloos aan op de gevel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolsysteem en een 
PVC doekgeleiding, waardoor het doek altijd voldoende afstand tot de armen heeft en het scherm altijd 
perfect sluit. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar het doek is daardoor ook optimaal beschermd tegen 
weersinvloeden. 

De afgeronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, zowel in geopende als gesloten stand, terwijl de sierlijke 
afdekkappen elke schroef verbergen. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat eenvoud en kwaliteit 
combineert met een hedendaags design, dan is de Furore Cassette uw terrasscherm.

Furore®

Cassette
Terrasscherm

6



Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Muurbevestiging weggewerkt achter scherm

Fraaie compacte vormgeving

Optimaal beschermd tegen weersinvloeden

Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Muurmontage
PlafondmontageBreedte Uitval

Furore® Cassette 5500 mm 2500 mm

Furore® Cassette 5000 mm 3000 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage
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122

De Primo onderscheidt zich door zijn hedendaagse design. In gesloten stand is de cassette slechts 122 mm 
hoog. Dit maakt het één van de meest compacte terrasschermen. De Primo is zowel aan de muur als aan 
een plafond te monteren door de uitgebreide mogelijkheden in hoekverstelling. Bent u op zoek naar een 
terrasscherm dat weinig ruimte inneemt, zonder aan kwaliteit in te leveren, dan is de Primo uw keuze.

De Linea is bijna identiek aan haar broertje de Primo. Ook de Linea is in gesloten stand slechts 122 mm hoog 
en daarmee dus zeer compact. Het verschil tussen beide schermen is dat de Linea een volledig gesloten 
cassette heeft. Mede hierdoor heeft de Linea grotere maximale maatvoeringen dan de Primo.

Primo®

Linea®

Terrasscherm
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Breedte Uitval

Primo® 5500 mm 2500 mm

Primo® 5000 mm 3000 mm

Linea® 6000 mm 2500 mm

Linea® 5500 mm 3000 mm

Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit**

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver**

TZ

Antracietgrijs structuur*

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Een van de meest compacte schermen van Nederland

Fraaie belijning en mooie ronde accenten

Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)

Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

Muurmontage
Plafondmontage

Montage

Certificeringen

Primo®

Linea®

Linea® 
5500x3000

*Alleen Primo®  **Alleen Linea®
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De Gota kenmerkt zich door zijn ruime keuze aan kleurmogelijkheden. De Gota is een type terrasscherm, dat 
door zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. Het stelmechanisme van de Gota 
gaat schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige afdekkappen, waardoor het zeer compact oogt. 
De montagesteunen zijn voorzien van een inhaaksysteem dat de montage van het scherm gemakkelijker 
maken. Bent u op zoek naar een stijlvol en kwalitatief terrasscherm, dan is de Gota uw keuze.

Gota®

Terrasscherm
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Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Ruime keuze aan standaard kleuren

Doek volledig beschermd door cassette

Mooi druppelvormig design

Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Muurmontage
PlafondmontageBreedte Uitval

Gota® 6000 mm 2500 mm

Gota® 5500 mm 3000 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage
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De Oliva onderscheidt zich dankzij zijn olijfvormige uiterlijk, unieke stelmogelijkheid en groot formaat. Dat 
maakt dat de Oliva in bijna elke denkbare situatie te plaatsen is. Als grote broer van de Gota is ook de Oliva 
in gesloten stand een aangenaam aanzien aan uw gevel. Bent u op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig 
terrasscherm, dan is de Oliva de oplossing voor u. 

Oliva®

Terrasscherm
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Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit*

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Doek volledig beschermd door cassette

Groot schaduwoppervlakte bij maximale afmeting

Uniek olijfvormige vormgeving

 Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Muurmontage
PlafondmontageBreedte Uitval

Oliva® 6500 mm 3000 mm

Oliva® 6000 mm 3500 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage

*vraag naar beschikbaarheid
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211,4

De Bella, het woord zegt het al. Deze Italiaanse schone is voor de fijnproever op het gebied van 
geveldesign. De fraai vormgegeven cassette biedt zowel in gesloten als open stand een mooi aanzicht. 
Dit terrasscherm combineert design en kwaliteit als geen ander. Bent u op zoek naar een stilistisch en 
hoogwaardig terrasscherm, dan is de Bella de oplossing voor u. 

Bella®

Terrasscherm
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Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Doek volledig beschermd door cassette

Muurbevestiging weggewerkt achter scherm

Fraai compact design

Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Muurmontage
Verstevigde montageBreedte Uitval

Bella® 6500 mm 2500 mm

Bella® 6250 mm 3000 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage
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220

Een uniek design door Jan des Bouvrie, Nederlands meest bekende interieur- en exterieurontwerper. De 
minimalistische vormgeving van dit terrasscherm kenmerkt zich door de rechthoekige cassette, die ook 
in gesloten stand een strak ontwerp aan de gevel is. Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag 
combineren met een hoogwaardig terrasscherm, dan is het scherm Jan des Bouvrie de oplossing voor u. 

Terrasscherm
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Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Doek volledig beschermd door cassette

Uniek design door Jan des Bouvrie

Strak ontwerp aan de gevel

Muurbevestiging weggewerkt achter scherm 

Beschikbaar met elektrische bediening

Muurmontage
Breedte Uitval

Jan des Bouvrie 6500 mm 2500 mm

Jan des Bouvrie 6250 mm 3000 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage
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177,5

De Senza is het meest geavanceerde en luxe terrasscherm in ons assortiment. Tevens is de Senza het 
grootste uit te voeren, maar boet het hierdoor niet in aan kwaliteit. Het geheim zit ‘m in het design. De 
krachten worden evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen. Bent u op zoek naar een 
hoogwaardig en luxe terrasscherm, dan is de Senza de oplossing voor u. 

Senza®

Terrasscherm

18



Kleuren

Sepia bruin structuur

Verkeerswit

RAL 9016

Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RALSepia

Kenmerken

Scherm is tot 15000 mm koppelbaar

Optimale stabiliteit dankzij stalen draagbuis

Muurbevestiging weggewerkt achter scherm

Leverbaar met of zonder volant

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Muurmontage
PlafondmontageBreedte Uitval

Senza® 7485 mm 3500 mm

Senza® ( gekoppeld) 15000 mm 3500 mm

Maximale afmetingen

Certificeringen

Montage
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T121 Uni Lichtgrijs

T138 Uni Lichtgrijs Chiné

T122 Uni Grijs

T136 Uni Stone Tweed

T367 Uni Ardoise

T139 Uni Donkergrijs Chiné

T131 Uni Carbon

T365 Uni Charcoal Tweed

T368 Uni Zwart

T103 Uni Naturel

T135 Uni Parchment Tweed

T102 Uni Beige

T133 Uni Sand Chiné Tweed

T366 Uni Taupe

T128 Uni Sepia Tweed

T134 Uni Bruin

T107 Uni Geel

T109 Uni Oker

T340 Uni Oranje

T112 Uni Hardrood

T113 Uni Donkerrood

T114 Uni Bordeaux

T119 Uni Blauw

T120 Uni Marine

T132 Uni Lindegroen

T117 Uni Bosgroen

T384 Blok 15 cm Antra/Grijs

T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs

T362 Blok 15 cm Zwart/Crème

T356 Blok 15 cm Grijs/Crème

T507 Blok 10 cm Zwart/Crème

T515 Blok 10 cm Grijs/Crème

T503 Blok 10 cm Grijs/Wit

T254 Fantasie Meierij Antra/Crème

T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs
De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins
 afwijken van de werkelijkheid.

T127 Uni Pearl Tweed

T100 Uni Wit

Acryldoek
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T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal

T263 Fantasie Salland Grijs

T273 Fantasie Veluwe Grijs

T402 Fantasie Betuwe Antra

T451 Fantasie Marne Grijs

T382 Blok 15 cm Zand/Beige

T513 Blok 10 cm Zand/Crème

T256 Fantasie Meierij Beige/Crème

T214 Fantasie Kempen Zand/Beige

T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin

T453 Fantasie Marne Beige

T358 Blok 15 cm Oker/Geel

T521 Blok 10 cm Oker/Geel

T501 Blok 10 cm Geel/Wit

T264 Fantasie Salland Oranje

T274 Fantasie Veluwe Oranje

T416 Fantasie Betuwe Oranje

T156 Blok 15 cm Rood/Crème

T509 Blok 10 cm Rood/Crème

T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème

T323 Fantasie Beemster Rood

T265 Fantasie Salland Rood

T275 Fantasie Veluwe Rood

T390 Blok 15 cm Navy/Blauw

T354 Blok 15 cm Blauw/Crème

T519 Blok 10 cm Blauw/Crème

T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème

T320 Fantasie Beemster Blauw

T266 Fantasie Salland Blauw

T276 Fantasie Veluwe Blauw

T414 Fantasie Betuwe Blauw

T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen

T352 Blok 15 cm Groen/Crème

T517 Blok 10 cm Groen/Crème

T255 Fantasie Meierij Groen/Crème

T322 Fantasie Beemster Groen

T267 Fantasie Salland Groen

T277 Fantasie Veluwe Groen

T408 Fantasie Betuwe Groen
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Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking 
met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen 
bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

• Levensduurklasse 
• Waterlastklasse 
• Winddrukklasse

Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01 
Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande 
overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn. 

Aantal bewegingen Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Open en dicht 3.000 7.000 10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03 
Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de 
hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescherm met een schuinte instelling van 14º (komt overeen met een 
hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn. 

Waterlastklasse Klasse 1 Klasse 2
Hoeveelheid neerslag 17 liter/m² per uur 56 liter/m² per uur

Certificeringen
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Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09 
Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande 
overzicht is te zien welke winddrukklassen er zijn. 

Winddrukklasse Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Beaufort-schaal  < 4 4 5 6
V (km/u) (maximum) < 28 km/h 28 km/h 38 km/h 49 km/h
V (m/s) (maximum)  < 7,8 m/s 7,8 m/s 10,5 m/s 13,6 m/s
Nominale proefdruk p (N/m²) < 40 40 70 110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²) < 48 48 84 132

Voorbeeld: 
Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m². 
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Uw Terrasschermen dealer:


