FAST E S O L S K J E R M E R - SYST E M Z 1 6 0

■

Gir en effektiv skygge på dine vinduer under årets varme
måneder, med et behagelig arbeidsmiljø som resulat

■

Gir fri utsikt

■

Reflekterer inn dagslys

■

En fast konstruksjon produsert av aluminiumsprofiler og
rustfrie skruer som gir et vedlikeholdsfritt produkt

■

Tilpasses hvert enkelt bygg for beste resultat

■

Kan leveres natureloksert eller i lakkert utførelse

■

Norskprodusert for norske forhold

■

Bistand til prosjektering

design
konstruksjon
trivsel

fakta - Z160
Nedenstående figurer viser eksempler på de vanligste monteringene. Ytterligere kombinasjoner er mulig
og iblant motiverende. Diskuter gjerne utforming, innfestninger med oss.

System Z160 er oppbygget av ekstrudert aluminiumsprofiler
(SIS 4104-06), som ved hjelp av bærearmens montasjespor,
den avanserte lamellholderen og rustfrie (A4) skruer, kan
monteres til en stabil enhet, tilpasset etter ethvert bygg.
System Z160 er dimensjonert for å tåle snø- og vindpåkjenninger.
Lamellen har en høyde på 160 mm og godstykkelsen på 1,7
mm. Den leveres i standardlengder av 3600 mm. Disse kantes
til ønsket lengde med hjelp av en kantlamell, som monteres i
de to lamellene, som deretter bindes sammen. Lamellenes innbyrdes avstand er normalt 165 mm horisontal/ 180 mm vertikal.
Lamellene kan monteres under eller over bærearmen.

Lamellholder

Bærearmen, bredde 30 mm, høyde 44 mm, godstykkelse
4 mm.
Lamellholderen fester lamellen til bærearmen og består av
massiv aluminium. Ingen plastdetaljer følger med. Holderens
godstykkelse er 5 mm og bredden er 30 mm, og strekker seg
over hele lamellhøyden, for å oppnå den beste holdbarhet og
stabilitet.
Strekkstaget eller trykkstaget, utføres med en kvadratisk
rørprofil 20x20 mm, godstykkelsen er 2,5 mm
Fronten. Solskjermen kan, som dekorasjon og forstivelse av
konstruksjonen, utstyres med rett eller avrundet frontprofil i
forkant og på gavler.

Lamell til veggmontering

Innfestningen utføres normalt med vinkler av kraftige
aluminiumsprofiler, som boltes til fasaden.
Ytterbehandlingen. Aluminiumsprofilene leveres standard
natureloksert. Eloksering i farge eller brennlakkering i valgfri
RAL-farge, kan leveres mot pristillegg.
Monteringen beskrives i en monteringsanvisning, som følger
med i leveransen.

Ulike frontløsninger

