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SUNWORKER 
Optimaal 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 
licht 

= 

-

= 

� 

li+iiAI 

SUNWORKER 

OPEN BIEDT 

DAG LICHT 

PERMANENT 

ALLE KANSEN 

Bruikbaar binnen en buiten, 
van -30°C tot+ 70°C. 

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

Sunworker krijgt dankzij zijn lage 
u itstoot het G reenguardcertificaat. 
en d raagt zo bij tot een schoner 
en gezonder binnenklimaat. 
Dit label levert punten op in 
evaluatiesystemen voor duurzame 
gebouwen. 

TECHNISCHE KENMERKEN 

De vermelde kenmerken ZiJn gemiddelde waarden, met een speling van+/- 5%. Alie spec1f1caties staan in deze brochure a Ileen ter informat1e en zonder garant1e. 
Ze ziJn alleen bedoeld voor een algemene beschriJving van de producten. Ze kunnen niet beschouwdworden als een contractueleverphcht1ng van onze kant. 
Het 1s aan de klant om eventueel zelf vooraftests u1tte voeren en te controleren of de informat1e klopt. Zo ook te controleren of het gekozen product geschikt 
1s voor de geplande toepassing. Hij 1s verantwoordel1Jk voor hetjuiste gebruik in de geplande gebru1kscondit1es, en reken1ng houdend met deve1l19he1ds- en 
m1l1eunormen op de plaats van gebruik. Dickson Constant behoudt z1ch het recht voor om op elk moment de commercial1sering van het product te stoppen 
of om de kenmerken van de ,n deze brochure opgenomen producten te veranderen 

ONZE DI EN STEN 

• EPD (Environmental Product Declaration -EN 15804) en LCA (Levenscyclusanalyse)
op verzoek verkrijgbaar

• 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:
prescciption@dickson-constant.com

10 rue des Chateaux 
BP 109 - Z. I. La Pilaterie 

� 59443 Wasquehal Cedex - France 
www.dickson-constant.com 
Tel. +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 
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innovative textiles for your world 

0 

0 

0 

0 




