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ProdukTinForMaTion  Pergolamarkiser 7200

Betjening
Pergolamarkisen betjenes med en motor pr. anlæg (kan ikke 
seriekobles), hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt 
fjernbetjening.

Montering
Pergolamarkisen monteres med sidestyr i hver side som fast-
gøres i karm eller lign. enten med clipsbeslag eller afstands-
holdere. kassetten monteres fast i enden af sidstyrene.

Generelt
acrimo 7200 anvendes især indendørs til afskærmning af oven-
lys glaspartier og glastage i udestuer og andre store glaspartier, 
hvor der ønskes den bedst mulige afskærmning af solen.  
acrimo 7200 kan også benyttes til montering udendørs for 
afskærmning af mindre glaspartier. Ved større glaspartier benyttes 
acrimo 7500. Pergolamarkisen løber langs glaspartiet, så man 
opnår en diskret løsning. Pergolamarkisen, der kun leveres med 
motor, er udstyret med modtræk, så dugen altid er spændt  
helt ud.

Materialer
alle pergolamarkisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri 
materialer. kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal 
spænding af dugen. i sidestyrene sørger et trækbånd med 
kevlarkerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen. 
Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede  
profiler og beslag raL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres  
i samtlige raL-farver.

Dug
Som standard leveres acrimo 7200 med markisedug af acryl-
stof. den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, 
og er fremstillet i lysægte og vejr-bestandig acrylstof, som er 
efter behandlet for størst mulige holdbarhed. det er også muligt 
at få acrimo 7200 leveret med Soltis 92 screendug eller mørk-
lægningsdug. Bemærk at der er ca. 1 cm luft mellem dug og 
sidestyr og mørklægningsdug kan kun benyttes til indendørs 
montering.

Måltagning
afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde 
og anlægshøjede oplyst, samt betjeningsside og monterings-
måde. Mere detaljeret information om monteringsmåder følger  
på de efterfølgende sider.

Indendørs montering Bredde Udfald

Enkelanlæg m. acrylstof 500 cm 400 cm
Enkelanlæg m. Soltisdug 400 cm 400 cm

Standardmotor 95 cm
Fjernbetj. motor 105 cm

Udendørs montering Bredde Udfald

Enkelanlæg m. acrylstof 300 cm 250 cm
Enkelanlæg m. Soltisdug 300 cm 250 cm

Max. anlægsmål

Mindstemål  

NYHED

(ved større anlæg benyttes acrimo 7500)
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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

Afhænger af 
glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype
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Pergolamarkiser 7200  Tegninger

anlægsbredde = Centermål + 43 mm

anlægsbredde

afstand

an
læ

gs
br

ed
de

Centermål

Betj. side 
højre

Montering under glas Montering på tag eller facade

Betj. side 
venstre

Betj. side 
højre

Betj. side 
venstre

21,5 21,5
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