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SUNWORKER 
Optirnaal visueel en thermisch 
comfort 

SUNWORKER 
METAL 
Versterkte thermische 
prestaties 

} 
SUNWORKER 
OPAQUE 
Verduisterende zonwering, 
fijn alternatief voor rolluiken 

} 
SUNWORKER 
CRISTAL 
De waterdichte zonwering 
bij uitstek 

} 
SUNWORKER 
OPEN 
Visueel comfort met natuurlijk 
lie ht 

--

. 

• 

SUNWORKER 

CRISTAL·DOEK 

Zie de algemene garantie
voorwaarden op 
www.dickson-constant.com 

IS IDEAAL VOOR 

BUITENTOEPASSINGEN 

Sun worker krijgt dankzij zijn lage 
uitstoot het G reenguardcertificaat 
en draagt zo bij tot een schoner 
en gezonder binnenklimaat. 
Dit label levert punten op in 
evaluatiesystemen voor duurzame 
gebouwen. 

TECHNISCHE KENMERKEN 

SUNWORKER 

CRISTAL 
4409/m' M2-B1-C1 >10000mm 4% 

Bruikbaar binnen en buiten, 
van -30

°

C tot+ 70
°

C.

0,48mm 
Kett.69 
Ins.JO 

Kett.235 
lns.155 

296 cm /25 m 

De vermelde kenmerken zijn gemiddelde waarden, met een speling van + f - 5%. Alie specificaties staan in deze brochure a Ileen ter informatie en zonder 
garantie. Ze zijn alleen bedoeld voor een algemene beschrijving van de producten. Ze kunnen niet beschouwd word en als een contractuele verplichting 
van on<e kant. Het IS aan de kl ant om eventueel ,elf vooraf tests uit te voeren en te controleren of de informat,e klopt. Zo ook te controleren of het gekozen 
product geschikt is voor de geplande toepasoing. H,j IS verantwoordel1jk voor het juiste gebru1k 1n de geplande gebruikscond11ies, en rekening houdend 
met de veiligheids- en milieunormen op de plaats van gebruik. Dickson Constant behoudt ;ich het rec ht voor om op elk moment de commercialisering van 
het product te stop pen of om de kenmerken van de in de;e brochure opgenomen producten te veranderen. 

ONZE DIENSTEN 

• Gepersonaliseerde simulatieservice voor de thermische prestaties van uw projecten:
prescription@dickson-constant.com

• Voorschrijfservice beschikbaar om u te adviseren en u aangepaste oplossingen
aan te bieden voor uw project, afhankelijk van uw specificaties:
p resc r i pti o n@d ickso n -constant.com

10 rue des Chateaux 
BP 1 09 - Z. I. La Pilaterie 

� 59443 Wasquehal Cedex - France 
www.dickson-constant.com 
T€1. +33 (0)3 20 45 59 59 
Fax +33 (0)3 20 45 59 00 

Performance fabrics for 
Solar protection 
Outdoor furniture 
Indoor furniture 
Marine furnishing 
Flooring 

DIC<SON
®

GLE�AVEN' 
innovative textiles for your world 
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