
WCA0100
(SerrolA)

Functionele en esthetische bescherming tegen de warmte



• Volledig gesloten kast, met afdichtingsborstel

• Breedte 4500 m – uitval 5000 mm in 1 deel, 
          gekoppelde versie tot 9.000 mm

• Met dynema koord, gekend uit de bergsport, 
          garandeerd een optimale doekspanning

• Versie met knik mogelijk 

• RAL-kleur naar keuze

• Optioneel met tussenrol

• Kastmaten : 200 x 180



Design

In een veranda is het alle seizoenen aangenaam 
vertoeven, enkel in de zomer durft het wel eens 
te heet worden om optimaal van uw veranda te 
kunnen genieten ! Met een WCA0100 van Wilms 
bepaal je zelf hoe hoog de temperatuur oploopt, 
de WCA0100 weert tot 80% van de warmte ! 
Dankzij zijn speciaal ontwikkelde steunen, kan de 

WCA0100 op bijna elke constructie gemonteerd worden. De doekkeuze is enorm 
en de profielen kunnen in elke RAL kleur naar keuze gemoffeld worden, dus de 
WCA0100 kan perfect in elke architectuur geïntegreerd worden.

  
Verhoog uw comfort en kies voor een automatisering, zo functioneert 
de zonwering ook wanneer u niet thuis bent. Bij felle zon loopthet doek 
automatisch  uit, zo blijft het steeds aangenaam koel inde veranda. Bij een 
“teveel” aan wind rolt het doek automatisch terug op, zo wordt elke vorm 
van beschadiging vermeden. Hier door is uw veranda het ganse jaar door de 
ideale verlenging van uw leefruimte.

 



Waarom Wilms?

- 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 onderhoudsvoor-
schriften)

- 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 binnendienst- 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 automatische 
bestelbon

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

- Eigen dienst na verkoop

- Meer dan 160 gemotiveerde medewerkers dagelijks tot uw dienst


