LUXAFLEX® PROSCREEN® ZIP
Luxaflex® ProScreen® Zip tillhör vår Outdoor Screen familj, även kallad vertikalmarkiser, som
är utvecklat för att klara stora vindhastigheter och finns i upp till 3 000 mm i bredd och höjd
– max. areal 9 m2 (beroende på väv). Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 och 95 mm.
Zipfunktionen håller väven på plats i sidokanalen även om det blåser ute och systemet är
klassificerat i vindklass 6 som är högsta klass för Outdoor Screens med Zip.

TEKNISK INFORMATION
Modell

Fyrkantig kassett 85 eller 95 mm / Fasad kassett 85 mm

Max bredd

3 000 mm

Max höjd

3 000 mm

Max yta

9 m2

Vindhastighet

upp till 24 m/s

Manövrering
ProScreen® Zip är en motoriserad utvändig vertikalmarkis, som
manövreras med 230 V AC Somfy motor antingen med kabel- eller
radiostyrning RTS eller IO. Kompletteras med fjärrkontroll eller
automatiska styrningar som t.ex. sol- och vindautomatik.
Vävar
Välj bland ett flertal olika screenvävar med olika öppenhetsfaktor,
bl. a. Sergé 3%, Sergé 1% och Soltis 92 med 4%. Som mörkläggning
finns Soltis B92.
Profilfärg
Profil och hårdvara finns i naturanodiserad aluminium alternativt
lackerat i färgerna: vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005
– glans 30). Du kan även specialbeställa RAL-färg och högglans lack.

Profiler & Montering
Kassett finns i kvadratisk och fasad form. Två olika sidokanaler i extruderad
aluminium finns. Standard sidokanal (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag
eller skruv för väggmontering. Alternativt tvådelad sidokanal (38 x 31
mm) med dold skruv för vägg- eller nischmontering. Distansbeslag för
längre väggavstånd (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.
Zipfunktionen håller väven säkert på plats.

ProScreen® Zip
85 Fasad

Parkeringshöjd
Kassett inklusive underlist har parkeringshöjd 115 mm vid kassett 85, och
parkeringshöjd 125 mm vid kassett 95.
Skisser:

Standard sidokanal 38 x 27,5 mm

Tvådelad sidokanal 38 x 31 mm

Distansbeslag 22-100 mm

Underlist 24 x 39 mm, samt zipfunktion

ProScreen® Zip
85 & 95 Fyrkantig

