SCREEN ZIP
SYSTEM 95 – 100 – 105 – 125

Screen ZIP gir behagelig innetemperatur,
god utsikt,
minimerer
innsyn det
og håndterer
skiftende værforhold og
«Toppmodellen
som
overgår
meste»
vindstyrker. Screen ZIP er det produktet som tåler mest vind og tåler opp mot 33 m/s eller 120 km/t.
Produktet skreddersys etter mål. Leveres kun motorisert og kun med Somfy motor/automatikk.
Screen ZIP er fremtidens utvendige solskjerming og stopper opptil 92% av solens strålingsvarme.
En god solskjerming kan være en energiøkonomis investering som hindrer varmeutstråling om vinteren og
reduserer behovet for luftkondisjonering på varme sommerdager. Holdes ren med svamp og vann.
Kvalitet står på vår prioriteringsliste etter over 50 år i bransjen, og ikke minst rask leveringstid.
TEKNISKE DETALJER SCREEN ZIP
•
•
•
•
•

TOPPKASSE

Velg mellom firkantet eller rund
toppkasse.
Sertifisert for vindklasse 6.
Lakkering med høyest motstands
dyktighet mot korrosjon.
Sidelister som kun er 35x35mm.
Unik teknologi låser duken 100% i
sidelister med et sveiset
glidelåssystem.

MOTOR/AUTOMATIKK

PRODUKSJONSSTØRRELSER TOPPKASSE:
ZIP 95 = Max bredde 300cm og høyde 260cm.
ZIP 100 = Max bredde 300cm og høyde 330cm.
ZIP 105 = Max bredde 300cm og høyde 330cm.
Zip 125 = Max bredde 500cm og høyde 450cm.
Vi kan også produsere andre størrelse etter avtale.

SCREEN ZIP LEVERES I FØLGENDE KONSTRUKSJONSFARGER: (Vi levere også de fleste andre RAL farger uten tillegg*)
RAL 9010

RAL 9006

Hvit Matt

Sølvgrå Matt

ELLER

ELLER

Hvit Blank

Natureloksert ALU

RAL 9005

RAL 8014

FSM71319

Brun Matt

Antrasitt Matt

Sort Matt
ELLER
Sort Blank

Profilene på markisen blir pulverlakkert med pulver ifra det berømte sveitsiske firmaet IGP.
IGP-DURA|CLEAN Teknologi er en avansert høyteknologisk overflatebehandling av aluminium som stiller strengere krav til
produsenten. Våre markiser har høyeste klassifisering av motstandsdyktighet på korrosjon av aluminium.
Lakkeringen har betegnelsen SEASIDE CLASS og er perfekt for norske forhold.

SCREEN ZIP
SYSTEM 95 – 100 – 105 – 125
SCREEN DUK – SERGE COPACO (58% PVC – 42% Fiberglass)

Vi anbefaler screen duk av typen Serge Copaco. Dette er en duk som er ekstremt holdbar,
effektiv, vevd med belagt glassfibergarn – noe som gjør at disse dukene er egnet for
utendørsbruk. Duken finnes i et bredt utvalg og mange fargevalg som sikrer en perfekt
passform på fasaden. Laget med innovative block-stoffer, lunar og solar, som gir perfekt
blokkering og gjennomsiktighet. Denne duken er brukt verden over på hjem og kontoret,
noe som igjen gir store energibesparelser og lysoverføring en ny dimensjon.
Duken vi helt klart selger mest av har en åpenhetsfaktor på 5%.
Finnes også med åpenhetsfaktor på 0, 1, 5, og 10%.

Moderne løsninger til smarthus og styring med App på telefon er en del av vår hverdag!
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