
EKENÄS är en vertikalmarkis med Zip-funktion. 
Enkelt förklarat innebär det att screenväven sluter 
tätt mot sidoskenan, genom ett blixtlås som löper 

längs hela sidorna. Detta bidrar också till att  
minska ljusinsläppet i sidorna, som annars kan 

vara störande på smala vertikalmarkiser. 

En zipscreen är det bästa produktvalet i lägen 
med mycket vind, detta tack vare att väven är  

förankrad längs hela sidan. En elegant produkt 
som passar både för kontor och hemmiljö. 

EKENÄS
- Zipscreen

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL
• Stativet består av strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat pressgjutet  
 aluminium (t ex gavel) samt polymera material (t ex ändskydd).

• Skruvar och axlar är av rostfritt-/alt förzinkat stål.

• Profiler och detaljer är vita eller gråa som standard. Kan speciallackeras i valfri RAL-kulör.

• Screenväven Soltis 96 som standard.

MILJÖINFORMATION 
Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria 
skruvar. Screenväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.



MONTAGE

• Monteras mot vägg, eller utåt i nisch.

• Beställningsbredden är ytterkant gavelkåpor.

• Beställningshöjden är inklusive kassett.

• Horisontell söm i väven i vissa fall,  
 vid beställningshöjd över 170cm.

• Maxlutning är 15 grader.

• Mittkonsoll vid mer än 3m bredd.

REGLAGEALTERNATIV

• Motor. Vi rekommenderar motor med hinderdetektering.

• Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

• Vid beställning anges ifall produkten ska monteras 
mot vägg eller utåt i nisch.

MARKISBREDD ANTAL KONSOLLER

Över 3 m 1st mittkonsoll 

KONSOLLFÖRDELNING

EKENÄS – Zipscreen

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  

BOX 40, 312 21 LAHOLM     www.fonstermiljo.se

HÖJD/BREDD 1M 1,5M 2M 2,5M 3M 3,5M 4,1M

1m 6 6 6 6 6 6 6

2,7m 6  6 6 6  6 6 6

3,5m 6   6 6 6  6   

VINDKLASSER

EN 13561

REGLAGE BREDD HÖJD

Motor 300cm 350cm

Motor 410cm 270cm

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

SOMFY BREDD ELERO BREDD

Maestria io 10/17 hinderd 80,4cm Suntop/Z 10/14-868 SH  
  Hinderdetektering 61,5cm

Altus 10/17 80,4cm Suntop Z trådb. 61,5cm

Jet 10/17  trådb. 67,4cm  

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE


