
r i k t i g  s o l s k j e r m i n g  ø k e r  t r i v s e l e n

S C R E E N

Norsol Screen gir et moderne uttrykk til fasaden. Den utvendige,  
perforerte rullegardinen vil avhengig av tekstilvalget dempe  
innetemperatur, begrense innsyn og bevare et godt utsyn. 
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Tekniske data Liten  Stor
Maks bredde 220 cm  400 cm
Maks høyde 300 cm  350 cm
Maks flate 4,5 m2  9 m2

Duk
Leveres i ulike screenduker. Se teknsik informasjon og 
dukkolleksjon for mer informasjon. NORSOL® Screen kan også 
leveres med markiseduk i et utall av farger. 

Både screen og markisedukene kan leveres med reklametekst.

Egenskaper screen duk

For info om egenskapene til de ulike Screen dukene, se fargeviften 
for NORSOL Screen.

S C R E E N

Screen gir vinduet solskjerming på 
hele glassets overflate.

Bunnlisten er 17 mm bred og 
36 mm høy.

Styreskinnebrakett. 2 Screen montert ved siden av 
hverandre.

Bruksområde
NORSOL® Screen er en utvendig rullegardin beregnet på private 
og offentlige bygninger. Eks. villaer, leiligheter, kontorer, skoler og 
butikker. Kan benyttes overalt hvor kravet er effektiv solskjerming. 
Ved å benytte screen holdes varmen ute samtidig som at utsynet 
bevares. 

Produktbeskrivelse
Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert, eloksert 
aluminium. Dukrøret er i 43 mm galvanisert stål for liten screen og 
70 mm i stor screen. Endedeksel og trinser i ABS-plast. Underlist er 
utstyrt med ekstra tyngde, for å gjøre den mer stabil.

Betjening
NORSOL® Screen kan reguleres med snor, sveiv eller motor. Liten 
screen leveres med snor eller motor. Stor screen leveres med 
sveiv eller motor. Rullegardinen kan også utstyres med sol- og 
vindautomatikk.

Profiler
Screengardinen har aluminium styreskinner i sidene noe som 
gir stor stabilitet i sterk vind.  Hele systemet krever svært lite 
vedlikehold. 

Bruk og vedlikehold
Utvendig screen krever ikke spesielt vedlikehold. Ved behov kan 
duken vaskes med vanlig klesvaskemiddel. Gjør blandingen 2-3 
ganger kraftigere og dusj den jevnt utover duken. La det virke i 
15-20 minutter. Skyll deretter med en hageslange. Vannstrålen 
må ikke være for kraftig og bør ha en god spredning. Skrubb om 
nødvendig med en børste. Dette vil forlenge produktets levetid. 

Mål
Screen produseres opptil 4,2 m bredde og 4 m høyde uten ekstra 
skinne. Den seriekobles på motor opptil 12 m bredde i standard 
utførelse. NORSOL® Screen bør være 20 cm bredere og høyere 
enn vinduets lysåpning. Dukens bredde er 8 cm smalere enn 
rullegardinens totale breddemål.

Rund kassett Veggfeste

Screen 90 (Liten)
Rund kassett Veggfeste

Screen 120 (Stor)

Screen 120 kan seriekobles


