Screen zip
Screen Zip fra Norsol gir behagelig innetemperatur, god utsikt,
minimerer innsyn og håndterer skiftende værforhold & vindstyrker.
Produktet dekorer fasaden og skreddersys ditt vindu.
EN13659 vindklassifisert inntil klasse 6 (400 N/m2).

Screen zip

Norsol® Screen Zip er kvalitetsgodkjent etter EU standarden
EN13659. Testet for å tåle inntil 400 Newton/m2 vindtrykk på
de fleste vindusstørrelser. Få og resirkulerbare komponentdeler
gir et miljøvennlig produkt som dagens forbrukere forventer,
og dermed en lang levetid. Screen Zip leveres alltid motorisert
for komfort og brukervennlighet. Unik teknologi låser duken
100 % i sideskinnene med et skjult glidelåssystem sveiset på
ytterkantene av den perforerte duken. Dette skiller Screen
Zip fra tradisjonelle Screen produkter som kun stabiliseres av
vekten av bunnlisten. Diskret design fremhever fasaden og
valg av dukfarge/-type gir ønsket grad av utsyn/innsyn og lys-/
varmeinnslipp. Produktet betjenes som en utvendig rullegardin
opp/ned med bryter eller fjernkontroll. Vi anbefaler å bruke
radiomotorer, for enklere justering av endestopp. Anbefales
også med sol-vindautomatikk.

Bruk, bestandighet 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. Norsol Screen Zip er godkjent etter EN13659 som er EU
standarden for klassifisering av vindtrykk/luftmotstand. Standarden stiller strenge krav til levetid og bestandighet for vær- og
vindforhold. På alle størrelser inntil 2,95 m bredde og 2,35 m
høyde er produktet klassifisert i klasse 6 (400 N/m2). For høyder
større enn 2,35 m er det klassifisert i klasse 3 (100 N/m2)
Produktet er konstruert og testet for å motstå de forsterkede
vindtrykkene som oppstår i de kortvarige vindkastene.

Bruksområder

NORSOL® Screen Zip kan benyttes overalt hvor kravet er
effektiv solskjerming. Screen Zip er Screen produktet som tåler
mest vind. Ved å benytte screen holdes varmen ute samtidig
som at utsynet bevares.

Produktbeskrivelse

Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert, pulverlakkert aluminium for å stå imot vær, vind og korrosjon. Alle
profiler er lakkert i Grå Metallic, RAL 9010 (hvit) eller RAL9005
(svart). Dukrør er av galvanisert stål. Endedeksel og trinser i
ABS-plast. Underlist er utstyrt med ekstra tyngde, for å gjøre
den mer stabil.

Betjening

NORSOL® Screen reguleres med motor med bryterstyring
eller fjernkontroll. Fjernkontroll anbefales for enklere å utføre
endestoppinnstilling og etterjusteringer, samt mer fleksibilitet
og komfort i bruk. Kan også utstyres med sol- og vindautomatikk. Leveres ikke med manuell snor- eller sveivbetjening.

Nisjemontering

Veggmontering

Screen Zip har aluminium styreskinner i sidene noe som gir stor
stabilitet i sterk vind. Duk låses skjult i sideskinnene som gir høy
stabilitet. Hele systemet krever svært lite vedlikehold. Kassetten
er todelt med inspeksjonsluke i front for enkelt å komme til ved
montering/service.

Mål

Screen Zip produseres måltilpasset opptil 4 m bredde og 3,5 m
høyde. Minimumsbredde på produktet er 80 cm for å få plass til
motor i dukrør. Kan ikke seriekobles.

Screen ZIP sett forfra.

Sett fra siden.

Duken og bunnlisten glir i en unik
konstruksjon i styreskinnene, som
holder duken stram under alle
forhold.

Mål i mm sett fra siden.
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