
ZIP-SCREEN
Användningsområde för Zip-Screen är allt från villa till projekt. Zip-Screen är 

inbyggd i en aluminiumkassett där bottenlisten styrs i en aluminiumprofil.

 

Utvändig solskyddsrullgardin med duk av glasfiberarmerad väv. Dukens sidor är försedda 

med ett påsvetsat lås som löper i en PVC styrning i produktens sidolister. Med detta 

system erhålls en produkt som är mycket vindstabil och kan tillverkas i stora enheter. 

Zip-Screen fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.



Samlad info

• Modern ljus & värmeavskärmning.
• Tål vindstyrkor upp till 17 m/s.
• Väv låses i sidolist, hela vägen ned.
• Inga ”fladdrande sidokanter”, inget irriterande sidoljus.
• Klarar stora ytor där andra screenprodukter är begränsade.
• Bredd upp till 4000 mm, höjd 3500 mm.
• Stort urval av tekniska textilier.
• Textilier med G-värde 0,15-0,25 beroende av kvalitet & 

färgval.
• Uppfälld skyddas textilen av en täckande kassett.
• Insekter hålls utanför.
• Motoriseras alltid.
• Kabelbunden eller radiostyrd motor.
• Kan automatiseras med sol och vindsensor.

Produktbeskrivning 
Kassett, bottenlist och sidolist är tillverkade av strängpressade 
aluminiumprofiler. Kassettgavlar i aluminium och styrningar av 
makrolon. Manövrering med motor, kan inte seriekopplas. Flera 
enheter kan via reläer och automatik styras samtidigt. Produk-
ten är vindtestad och klassad enligt DIN EN 13659, vindklass 4, 
14-17 m/s. Vid automatisk styrning rekommenderas ett inställt 
vindvärde på 15 m/s.
Produkten monteras direkt på vägg eller fönsterprofil. Montaget 
kan utföras som vägg eller nischmontage. Kassetten monteras i 
sidolisterna. Som alternativ kan ZIP screen levereras för monte-
ring på distansprofiler. Dessa profiler finns i två standardstorle-
kar, 35 mm respektive 65 mm.

Färger 
Profiler levereras som standard i vitt, svart eller naturanodiserat, 
kan också erhållas i valfri RAL kulör. Kassettgavlar, bottenlist-
styrningar och sidolistens ändskydd levereras vita alternativt 
svarta. Duken kan erhållas i ett flertal kulörer och kvaliteter.

Väv
Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% 
spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

Sol- och vindautomatik
Möjlighet finns att lägga till en sol- och vindautomatik. Denna 
följer de väderförhållanden som råder genom att per automatik 
fälla upp markisen vid exempelvis hård vind.

Mobilstyrning
Styr din Zip-Screen enkelt via en app direkt i mobilen. 
Mer info på somfy.se.

Måttuppgifter
Zip-Screen tillverkas från minmått 700 mm till 
maxbredd4000 mm.

www.elissi.se
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