Comfort screen til den moderne forbruker

Vi leverte allerede i 1987 våre første screenjobber.
Våre screen tilfredstiller den moderne kundes krav om komfort og funksjonalitet.
Screen leveres med en “perforert” duk som hindrer inntil 94% av varmen i og komme inn.
“Perforeringen” gir samtidig et godt utsyn.
ZIP screen egner seg også utmerket som levegg på din terrasse.
COMFORT SCREEN 75 OG 95
En tradisjonell screen slik som Comfort 75 og
95 egner seg godt på små og mellomstore
vinduer. Bunnskinnen har vekt i seg og “løper”
i sideskinner.
Det er da en liten avstand mellom sideskinne
og duk på 15mm.
Betjening med snor eller motor (avhenging av
str.)
Anbefalt vindhastighet opptil 8 m/sek
COMFORT SCREEN 95ZIP OG 125ZIP
En kraftig og solid screen type som egner seg på
større vindusflater og vindutsatte plasser. Duken
går her i et “glidelås system” i skinnen som gjør at
duken går inn i skinnen på begge sider. Betjening
med motor.
TUV testet i vindhastigheter opptil 40 m/sek
Generell info for begge systemer.
Våre screen leveres standard med Soltis 96
duk. Her finnes det en rekke farger å velge
mellom. For best mulig effekt av dukene
anbefales det en mørk duk.
Begge systemer leveres standard i natur eloksert
eller hvit lakkert utførelse på
stativer. Kan lakkeres i alle RAL farger etter ønske.
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Comfort screen til den moderne forbruker.
Gjør ting så behagelig og enkelt
som mulig. Velg enkle trådløs
løsninger til ditt screen anlegg.
Lek med farger og skap en spennende effekt på
din hus fasade.
Dukene kan leveres i ca 25 forskjellige farger.
Men husk at en mørk duk gir den beste effekten.

Se hva en screen kan gjøre for
inne temperaturen.
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