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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.

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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Acrimo 2800 - Mørklægning
Produktinformation

Generelt
Acrimo 2800 er udviklet for ovenlys-/mørklægning samt for skrå vinduesflader. Gardinerne 
udføres med modtræk hvor fjedersystemet ligger i bundskinnen. Acrimo 2800 er altid 
motorbtjent.

Måltagning
Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål totalbredde og total højde. Oplys også 
monteringstype. Bemærk ved bestilling hvis ledning skalføres ud anderledes end vist på 
tegningen.

Farve
Profiler leveres som standard hvidlakeret RAL 9010.
Andre farver kan leveres mod tillæg.
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Acrimo 2800 inkl. motorbetjening

Generelt
Acrimo 2800 er udviklet for ovenlys-/mørklægning samt 
for skrå vinduesflader. gardinerne udføres med modtræk 
hvor fjedersystemet ligger i bundskinnen. Acrimo 2800 
er altid motorbtjent. øvrige udførelser se under produkt-
specifikationer for Acrimo 2000 på side 16.

Måltagning
Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål total- 
bredde og total højde. Oplys også monteringstype, se 
næste side. Bemærk ved bestilling hvis ledning skal 
føres ud anderledes end vist på tegningen.

Farve
Profiler leveres som standard hvidlakeret rAl 9010. 
Andre farver kan leveres mod tillæg.

Bredde >
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Højde 

>

80 10.259 10.773 11.286 11.800 12.314 12.828 13.341 13.855 14.431 14.944
100 10.660 11.211 11.761 12.311 12.924 13.474 14.025 14.575 15.188 15.738
120 10.915 11.465 12.016 12.566 13.178 13.729 14.279 14.830 15.442 15.992
140 11.169 11.720 12.270 12.820 13.433 13.983 14.534 15.084 15.697 16.247
160 11.570 12.158 12.807 13.394 13.981 14.568 15.155 15.742 16.453 17.041
180 11.825 12.412 13.061 13.648 14.235 14.822 15.410 15.997 16.708 17.295
200 12.079 12.666 13.316 13.903 14.490 15.077 15.664 16.251 16.962 17.549
220 12.481 13.166 13.790 14.414 15.100 15.724 16.347 16.971 17.719 18.343
240 12.735 13.421 14.045 14.668 15.354 15.978 16.602 17.226 17.974 18.597
260 13.198 13.859 14.519 15.180 15.902 16.563 17.223 17.884 18.731 19.391

Acrimo 2800 for seriekobling til ovennævnte anlæg
Bredde >

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Højde 

>

80 9.232 9.746 10.260 10.773 11.287 11.801 12.314 12.828 13.404 13.918
100 9.634 10.184 10.734 11.285 11.897 12.448 12.998 13.548 14.161 14.711
120 9.888 10.438 10.989 11.539 12.152 12.702 13.252 13.803 14.415 14.966
140 10.142 10.693 11.243 11.794 12.406 12.957 13.507 14.057 14.670 15.220
160 10.544 11.131 11.780 12.367 12.954 13.541 14.128 14.715 15.427 16.014
180 10.798 11.385 12.034 12.622 13.209 13.796 14.383 14.970 15.681 16.268
200 11.053 11.640 12.289 12.876 13.463 14.050 14.637 15.224 15.936 16.523
220 11.454 12.140 12.764 13.387 14.073 14.697 15.321 15.945 16.693 17.316
240 11.708 12.394 13.018 13.642 14.328 14.951 15.575 16.199 16.947 17.571
260 12.172 12.832 13.493 14.153 14.876 15.536 16.197 16.857 17.704 18.364

Proff mørklægning 2800  PrODukTinFOrMATiOn Og PriSEr

Tillæg priser 
  Artikel nummer Enhed Vejl. udsalgspris 
Tillægspris for fjernbetjent rTS motor   9 805 110 stk 1.000,00 
Telis 1, rTS håndsender (1 kanal, se andre sendere - side 112) 941 810 630 stk 600,00 
Tillægspris for Somfy io-motor (se side 125)  9 805 150 stk 1.460,00 

Tillægspriser for motorbetjening er excl. el-kontakt, el-tilslutning og aflåselig afbryder.
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Lysskakt/vindue
Montering på loft/væg

Motorledning

Lysskakt/vindue
Montering på loft/væg

Motorledning

Montering: Type A

Montering: Type B

Montering: Type C

Montering: Type D

Montering: Type E

MOnTEring  Proff mørklægning 2800
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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
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Acrimo screen
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