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screen
utvendig solskjerming

elegant & moderne
80% Reduksjon av varmen fra solen - Hindrer innsyn Beholder utsikten - Robust design som tåler krevende vær
Screens fra Jotan Markiser er en elegant og moderne form for solskjerming. Screens kan sammenlignes
med en stor rullgardin som monteres på utsiden av vinduet (eller på vinduet). Produktet leveres med
motor og betjenes enkelt med fjernkontrol. Screens kan monteres på nesten alle typer bygg og vinduer og
både konstruksjonen og stoffet kan leveres i flere forskjellige farger (se baksiden for teknisk info)
Screens gir flere fordeler sammenlignet med
andre alternativer for solskjerming

k

Reduserer 80% av varmen
Spesiallaget stoff gir inntil 80% reduksjon
av varmen fra solen og gir et kjølig og godt
inneklima selv på de varmeste dagene.

k

Tåler krevende værforhold

k

Gir utsikt, men skjermer mot innsyn

Stoffet er tredd i skinner på hver side,
noe som sørger for at screens tåler meget
krevende værforhold og sikrer lang levetid

Med screens fra Jotan Markiser kan kan du
fremdels se ut, mens det skjermes for innsyn
fra utsiden
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Screens fra Jotan
Markiser reduserer
inntil 80% av varmen
fra solen - godt
inneklima hele
året
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screen - teknisk info
k Screens fra Jotan Markiser leveres med motor og fjernkontroll fra Somfy
k Konstruksjonen (kassett og skinner) leveres i 4 forskjellige standardfarger
k Screens fra Jotan Markiser er zipscreens - stoffet føres i skinner på hver side
k Screenduken er høykvalitets stoff fra Copaco Screenweavers
k Stoffet/duken leveres i 8 forskjellige standard farger
k Produktet leveres ferdig montert av Jotan Markiser
(gjelder ikke elektriker)

HØYDE/BREDDE

FARGER STOFF

MAX HØYDE:

3,75 meter

MAX BREDDE:

4 meter

FARGER KONSTRUKSJON

8008

2007

1002

1061

7007

1001

1010

10010

LYS/VARME REDUKSJON
VARMEREDUKSJON: Inntil 80%
LYSREDUKSJON:

30-90%

Merk at dette produktet leveres med motor og krever tilgang til strøm. Dersom det er nødvendig
å legge opp strøm, må dette gjøres av sertifisert elektriker. Jotan Markiser har avtale med Nilsen
Elektro i Horten som gir deg 20% avslag på materiell ved henvisning til Jotan Markiser. Det gjøres
oppmerksom på at dette arbeidet utføres uavhengig av Jotan Markiser.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG STOFFPRØVER, TA KONTAKT MED OSS PÅ TLF 33 04 67 90 eller post@jotan.no
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