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Generelt
acrimo 3000 Facadepersienner er det perfekte produkt for den 
optimale beskyttelse mod den direkte opvarmning fra solens 
ophedende stråler, og samtidigt giver den mulighed for regulering 
af dagslyset.

Materialer
alle persiennens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer: 
aluminiumslamellerne er profileret for størst mulig stabilitet. 
Optræksbånd til lameller udføres i grå UV-bestandig polyester. 
styreskinner samt underliste udføres i ekstruderet aluminium.

Farver
sidestyr og underliste leveres standard natureloxeret. Lamellerne 
leveres som standard grå/sølv. sidestyr, underliste og lameller 
kan også leveres i andre farver.

Betjening
Betjeningen er som standard med drejestang indvendig betjent. 
Betjeningen kan også fås med alm. eller fjernbetjent motor. 
Motorene kan også styres via sol- og vindautomatik.

Måltagning

prOdUkTinFOrMaTiOn  Facadepersienner
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.

ProDuKTinForMATion  Screen 1000

Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.

Måltagning

uden solafskærmning Med udvendig solafskærmning
Acrimo screen

Med indvendig solafskærmning
Acrimo interiør screen

Afhænger af 
glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.
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Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.

Måltagning

uden solafskærmning Med udvendig solafskærmning
Acrimo screen

Med indvendig solafskærmning
Acrimo interiør screen
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.
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Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.
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Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.
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