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HANDBEDIENDE PROJECTIESCHERMEN VOOR WAND EN PLAFOND

ProScreen CSR

• Handbediend projectiescherm van hoge kwaliteit met betrouwbaar 
Controlled Screen Return, leverbaar in diverse aspect ratio’s en 
doeksoorten.

• Dankzij het Projecta Controlled Screen Return veermechanisme rolt 
het projectiedoek rustig in de koker op een soepele en gecontroleerde 
wijze.

• De ProScreen CSR met het CSR veermechanisme is leverbaar tot
240 cm breed.

• Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren 
bij het afrollen op elke 13 cm.

• Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het
Easy Install systeem.

• De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken;
de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar
voor een optimale integratie in elk interieur.

SlimScreen

• Basis handbediend projectiescherm met veermechanisme.
• Uitgevoerd in de meest compacte koker.
• Eenvoudig te monteren aan wand of plafond met behulp van de 

geïntegreerde ophangbeugels aan beide eindkappen.
• Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren 

bij het afrollen op elke 11 cm. Bij een schermbreedte van 200 cm is de 
interval 15 cm.

Matwit
Kijkhoek: 120°
Gain: 1,0

High Contrast
Kijkhoek: 100°
Gain: 1,1

Datalux
Kijkhoek: 70°
Gain: 1,5

Datalux
Kijkhoek: 70°
Gain: 1,5

Matwit
Kijkhoek: 120°
Gain: 1,0

Geïntegreerde
ophangbeugels

Driehoekige onderbalk

Beschikbare formaten
Minimum breedte:  180 cm  |
Maximum breedte:                |  280 cm

Andere opties
• Extra hoog bovenkader
• Zonder kader
• Standaard (niet CSR)

veermechanisme

Accessoires
• Trekstang
• BrightSight voor het veilig

schoonmaken van het projectiedoek
• Meer op pagina 58

Beschikbare formaten
Minimum breedte:  160 cm  |
Maximum breedte:                |  240 cm

Andere opties
• Zonder kader

Accessoires
• Trekstang
• BrightSight voor het veilig

schoonmaken van het projectiedoek
• Meer op pagina 58

Easy Install met 
kunststof montage

beugels

Rolt soepel in
dankzij CSR

Afmetingen en
Artikelnummers op pagina

Afmetingen en
Artikelnummers op pagina




