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® Gemachtigde: 
Geen 

® Een dragende voorziening v~~r boven gevelopeningen, veelal aangeduid met de term 'Iatei', met als kenmerk 
dat daarin ruimte en andere voorzieningen zijn getroffen waardoor deze geschikt is voor de integratie van 
zonwering, dan wei dat daarin gevelmateriaal kan worden aangebracht voor de gevallen waarin al dan niet 
tijdelijk de zonwering nog niet noodzakelijk is. 

...J De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en 
Z eventuele tekeningen. 



Voorziening voor de integratie van zonwering 

Nieuwbouw woningen worden in de regel zonder zonwering opgeleverd. 

Doorgaans wordt zonwering op initiatief van bewoners pas achteraf 

5 aangebracht als gebleken is dat de binnentemperatuur in de zomer tot 

onacceptabele hoogte op kan lopeno Dit geldt zowel voor woningen 

welke individueel tot stand komen alsook voor woningen die deel 

uitmaken van een project. Onder deze laatste groep wordt geacht te ~ 

zijn begrepen zowel vrijstaande woningen, zogenaamde twee-onder-een-

10 kap woningen als geschakelde of rijenhuizen alsmede woningen 

deeluitmakend van een appartementen gebouw. Dit ongeacht of het 

koop- of huurwoningen betreft. 

Een deel van deze zonwering betreft zogenaamde uitvalschermen, 

waarbij sprake is van een doek, dat onder een hoek met het gevelvlak 

15 boven ramen of deuren wordt aangebracht. Aldus ontstaat een scherm, 

dat de directe zoninstraling door het glas belemmert en waaronder 

men een vrij zicht naar buiten behoudt of in geval van grote veelal 

zogenaamde knikarmschermen men een overdekt terras kan creeren. Met 

name aan het achteraf aanbrengen van bovenbedoelde zonwering kleeft 

20 een aantal bezwaren zoals: 

• De gevel is niet berekend op de aanzienlijke krachten welke ten 

gevolge van windbelasting via het scherm op de gevel kunnen 

worden uitgeoefend. 

• Er ontstaat ook in woonblokken die als eenheid zijn ontworpen een 

25 in visueel opzicht chaotisch straatbeeid. Dit voor wat betreft 

zowel het geleverd type, de kleuren en patronen van het doek als 

de aanbrenghoogte. Bovendien zijn de voorzieningen zelf in het 

algemeen prominent aanwezig en worden deze bepaald niet als een 

sieraad ervaren. 

30 

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen worden geboden door de 

zonwering tijdens de nieuwbouw gelijk als onderdeel van het ontwerp 

mee te nemen. De meerprijs die hierdoor ontstaat wordt echter door 

de markt als een belemmering ervaren. 

35 Met name met betrekking tot andere typen zonwering zoals zogenaamde 

rolluiken en screens, welke in het viak van de gevel zijn 

aangebracht, bestaan ook reeds geintegreerde oplossingen. Deze 
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oplossingen worden weI vaak in bijv. de kantorenbouw toegepast, 

echter in Nederland slechts op beperkte schaal bij 

nieuwbouwwoningen. 

5 De vinding, onderwerp van dit octrooi, heeft betrekking op een 

bepaalde wijze van integratie met een andere functie, die gangbaar 

boven een raam of deur wordt toegepast, te weten de lateifunctie. 

Lateien dienen om krachten die door het gewicht van de gevel en 

eventueel daarop rustende belastingen niet op het kozijn, in het 

10 bijzonder de bovendorpel, af te laten voeren. Een latei kan worden 

beschouwd als een balk welke in de gevel wordt aangebracht en een 

overspanning verzorgt van de gevelopening en in de regel rust op de 

geveldelen welke zich aan weerszijde van het kozijn bevinden. 

15 Nieuw is dat de zonwering wordt geintegreerd in bovengenoemde latei 

op dusdanige wijze dat de kast, waarin het doek wordt opgerold of 

anderszins compact opgeslagen, vOlledig of grotendeels in de gevel 

respectieveIijk de bovenbedoelde latei wegvalt. Bovendien is de 

latei daarbij zodanig vormgegeven, dat moment en welke door de 

20 zonwering op de latei worden uitgeoefend worden opgevangen door 

verbindingsstukken aan bijvoorbeeld de uiteinden van de latei welke 

worden bevestigd aan bijvoorbeeld de vloer van de bovenliggende 

verdieping. Voorts is de latei zodanig vormgegeven dat deze in het 

geval dat de zonwering niet noodzakelijk is, kan worden opgevuld met 

25 hetzelfde gevelmateriaal als in de aangrenzende geveldelen, zodat de 

latei in die gevallen onzichtbaar of nagenoeg onzichtbaar kan worden 

weggewerkt. Dit gevelmateriaal kan daarbij bestaan uit 

plaatmateriaal dan weI metselstenen. In die gevallen kan de beoogde 

zonwering ook later nog worden aangebracht. 

30 

Een voorbeeld van een aldus in een latei geintegreerde zonwering is 

uitgewerkt in de figuren I en IT. Figuur I toont een isometrie van 

bedoelde latei, in dit geval uitgevoerd in staal en in figuur IT is 

een doorsnede weergegeven van een geveldetail boven een raam of 

35 deur. 
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De isometrie (figuur I) toont de latei (1), waarbij aan de uiteinden 

de koppelstukken (2) zijn aangebracht, bedoeld om een verbinding met 

bijvoorbeeld een vloer te realiseren. 

Figuur TI toont een gelijksoortige latei (1), waarin in figuur TI-a de 

5 situatie is geschetst, waarbij de zonweringvoorziening (3) in het 

lateiprofiel is geintegreerd en in figuur TI-b de situatie is 

getekend, waarin de zonwering nog niet is aangebracht, en waarbij de 

latei is opgevuld met gevelmateriaal, in het voorbeeld metselwerk 

(4). Voorts geven de details TI-a en been beeld van hoe de latei in 

10 de koppelstukken (2) met de vloer verbonden kan zijn. 

Met een dergelijke voorziening wordt tegemoet gekomen aan de 

geschetste nadelen van achteraf aangebrachte zonwering. 

De oplossing leidt namelijk tot een constructief verantwoorde 

15 oplossing en voorts toe een esthetisch acceptabele oplossing, 

waarbij de zonwering qua aanbrenghoogte en typologie gelijkelijk 

binnen een woonblok of woonstraat of -wijk zullen zijn gerealiseerd. 

Voorts wordt door de integratie met de lateifunctie een 

kostenvoordeel bereikt, waardoor ook de investeringsdrempel wordt 

20 verlaagd. 
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Conclusies 

1. Een dragende voorziening voor boven gevelopeningen met als 

kenmerk dat daarin ruimte en andere voorzieningen zijn getroffen 

5 waardoor deze geschikt is voor de integratie van zonwering, dan 

weI dat daarin gevelmateriaal kan worden aangebracht voor de 

gevallen waarin al ~~n niet tijdelijk de zonwering nog niet 

noodzakelijk is. 

2. Voorziening als bedoeld in conclusie l,waarbij de latei in 

10 hoofdzaak bestaat uit een U-profiel met de opening naar buiten 

gericht. 

3. Voorziening als bedoeld in conclusies 1 en 2 waarbij deze in 

staal is uitgevoerd. 

4. Voorziening als bedoeld in conclusies 2 en 3, waarbij de afmeting 

15 van de opening van de U is afgestemd op de lagenmaat van 

eventueel aan te brengen metselblokken, bijvoorbeeld 2 of 3 

lagen. 
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