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Beheersen van warmte, 
licht en energie
Werken in een comfortabele omgeving heeft een positieve 
invloed op productiviteit en creativiteit. Het klinkt vanzelfspre-
kend maar is het niet.  Helioscreen Projects, een divisie van 
Hunter Douglas Belgium, biedt uiteenlopende oplossingen aan 
met geavanceerde zonwerende  en lichtregulerende systemen 
dewelke speciaal gericht zijn op de verbetering van het bin-
nenklimaat en de reductie van het energieverbruik

thermisch comfort  
Het reguleren van thermisch comfort is 
één van de belangrijkste  factoren voor 
het creëren van een aangenaam binnen-
klimaat en hiervoor is een doordachte       
Helioscreen® zonwering onontbeerlijk. 
Het effect hiervan is indrukwekkend. Zij  
verlaagt de koelingsbehoefte en resul-
teert in een energie-efficiënte en duur-
zame oplossing. Het uitgebreide Helio-
screen® gamma gaat van dynamische 
screens, al dan niet windvast, en buiten-
jaloezieën tot structurele zonwering en 
kan perfect geïntegreerd worden in een 
gebouwenbeheersysteem. 

Visueel comfort
Te grote glasoppervlakten in gebouwen 
kunnen het comfortniveau verminderen 
doordat tè veel licht binnendringt dat als 

storend wordt ervaren. De integratie van 
Helioscreen® binnenzonwering filtert het 
licht zodat schittering en reflectie op o.a. 
beeldschermen uitblijft. Bovendien wordt 
het zicht naar buiten niet gehinderd.    
Helioscreen® lichtregulerende zonwe-
ringsystemen bestaan onder de vorm van 
oprolbare screens en binnenjaloezieën. 
Verduisteringscreens zijn eveneens be-
schikbaar.

Hunter Douglas & Helioscreen 
Projects
Mede door de integratie van Helioscreen 
binnen de groep Hunter Douglas zijn we 
uitgegroeid tot dé referentie van zonwe-
ringsystemen op de Belgische en Luxem-
burgse markt. Vanaf het concept, via de 
bestekfase en de tekening, de uitvoering 
en de nazorg staat een team van specia-

PUBLI-VIEW

Hunter Douglas Belgium NV
Dijkstraat 26 Industriezone E17/1080

9160 Lokeren - België
Tel. 09 348 90 00

info@helioscreenprojects.be 
www.helioscreenprojects.be

Architect: Polo Architects
Product: Helioscreen® Oprolbare Screens

InBev Corporate Building
Leuven

Product: HunterDouglas®  
Schuifschermen

Foto boven: 
Les Mureaux 

Architect: SumProject cv
Product: Helioscreen® 
Oprolbare Screens

Foto onder: 
Museum Natuurwetenschappen

Brussel 

listen in zonwering voor u klaar.  De combina-
tie van innovatie, kwaliteit en ondersteuning 
heeft een sterke band gecreëerd tussen ons 
en tal van bouwheren , ontwerpers en uit-
voerders. 
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