
SOLSKYDD • UTELIV • RULLPORTAR • GARAGEPORTAR

ENERGISNÅL, STADIG 
OCH KRYMPFRI
Med sin vindklass 6 har en SC800-ZIP utvändig 
skärm inga problem med kraftiga vindstötar. Goda 
nyheter för passivbyggare: byggnadsskalet behöver 
inte brytas, fastighetens isolering förblir alltså 
intakt. Precis som duken. Den är ännu efter många 
år rynkfri och av oklanderlig kvalitet. Allt tack 
vare dukens anti-slitageteknologi och vårt snillrika 
ZIP-system. Skärmen skyddar dessutom mot insekter, 
de spar energi då kallras kan minskas och förbättrar 
inomhusklimatet under värmetoppar.

2   Idealisk för renovering 
och nybygge

3   Design: val mellan  
2 kassett modeller  
(modern - klassisk)

Unikt hos detta förnyande system
är den dolda, rostfria stålfjädern i
gejderna. Fjädern slits inte. 
Systemet är oerhört 
vindbeständigt, upp till 39m/sec.

4   Väven håller längre tack 
vare den unika 
Xglide-teknologin

5    Längre strama väv tack vare 
förnyande Zip-system med 
stålfjäder och kan samtidigt 
fungera som ett skydd 
mot insekter.

6    Vindklass 6  
vindmotstånd

Väv hålls längre stram 
tack vare ZIP-systemet.

1   Perfekt för passivbygge: 
ingen öppning i  
byggnadsskalet

* Testresultat enligt WTCB går vid konstant tryck till 1000 Pa  
  “> 39 m/sec.” och ett genomsnittsmått på 3,5 x 3 m.

Unika egenskaper

Suveränt rostfri 
stålfjäder

SC800-ZIP
Vindbeständig 
skuggmästare

18 M2

Till  
39 m/sec.*
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Energibesparing

Design Komfort Säkerhet
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Skärmkassett som passar din stil
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Rakt kassett Avrundat kassett

Rätt kassett för varje skärm
kassettstorlek mått bestäms av skärmens mått och typ av skärmduk

För varje situation den perfekta gejder

73 x 73

90 x 90

110 x 110

150 x 150

73 x 73

90 x 90

110 x 110

150 x 150

Max. dimensioner
• Max. bredd: 6 m Eller  Max. bredd: 3 m
• Max. höjd: 3,5 m          Max. höjd: 6 m
• Max. yta: 18 m2

Kontroll

Elektrisk kontroll (standard)
Trådlöst: RTS och IO (tillval)

Ge din väv en egen accent!

Sätt din egen logotyp eller design på dina dukar, vi 
trycker logon efter dina önskemål. 

Rätt väv för ett perfekt resultat

• Visuell komfort
• Genomlysande eller mörkläggande
• Termiskt & akustiskt isolerande
• Mycket hållbar
• Smutsfrånstötande och brandskyddande
• Perfekt i harmoni med din bostad

Skärmarna anpassade till 
husets kulör

Alla RAL-färger och ett brett sortiment
strukturlackfärger mot standardpris

K-7 RAL-prover

Soltis 86 Soltis 92
Black 

Out B92
Serge 600

Vikt ca. (g/m²) 380 420 650 535
Tjocklek ca. (mm) 0,43 0,45 0,6 0,55
Genomsläppning av 
direkt solstrålning 14 % 8 % 0 % 5 %

G-totalvärden (*) 0,15 x 
0,22

0,05 x 
0,15

0,02 x 
0,05

0,01 x 
0,10

*Glas C U=1,2

Väven egenskaper


